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  چکیده
ثبت دانش بومی استحصال خانگی آب باران، می تواند نه تنها از لحاظ فرهنگی ارزشمند است بلکه در اجراي برنامه هاي 

در طی چندین نسل در میان برخی مردم فناوري سبز استحصال آب باران که . ترویجی با این هدف، بسیار حائز اهمیت باشد
لذا با . استان گلستان شکل گرفته است می تواند به الگویی براي ترویج این روش به سایر نقاط استان و کشور بدل گردد

هدف ثبت دانش بومی و بررسی خصوصیات کلی سیستم هاي خانگی استحصال آب باران در استان گلستان، اقدام به 
روستا در نقاط مختلف استان جهت تعیین  29صاحبه با دارندگان این سیستم ها گردید در مجموع، مطالعه میدانی و م

دارندگان سیستم استحصال آب باران مورد سوال واقع شده و پاسخ هاي . موقعیت کاربران این سیستم ها جستجو شد
وش و همچنین ورود شبکه هاي آبرسانی به به نظر می رسد عدم توجه به این ر. بدست آمده در مقاله حاضر ارائه شده است

با توجه به کارایی باالي این گزینه . شدت بر توسعه و کاربرد این گزینه در میان مردم استان گلستان آسیب وارد آورده است
در تأمین بخشی از نیاز آبی مردم، توجه مسئوالن و دست اندرکاران سبب بهبود شرایط براي پذیرش و استفاده از چنین 

 .سیستم هایی در میان مردم استان خواهد گردید
  

  سیستم خانگی استحصال آب باران، گلستان، دانش بومی، ترویج :کلمات کلیدي
   

                                                
  msd_jafari@ut.ac.ir مسعود جعفري شلمزاري: نویسنده مسئول  -   ١

mailto:msd_jafari@ut.ac.ir


 

  مقدمه
باورهاي «و »3یرماديغباورهاي «، »2دانش سنتی«در ادبیات علمی جهان دانش بومی با واژگان و عبارات مختلفی نظیر 

و  گرفته شکلهمۀ واژگان و عبارات یادشده، به دنبال تبیین دانشی هستند که در بستر اجتماعی . یادشده است»4مشترك
. دانش بومی نسبت به دانش آکادمیک متفاوت است. هدف اصلی آن حل معضالت زندگی روزمره جوامع انسانی بوده است

در عوض . اند نگرفتهشود شکل  یمات علمی در نظر گرفته ها و تحقیق یشآزمادانش بومی بر اساس قاعده و قوانینی که در 
سنتی و با استفاده از امکانات موجود در محل زندگی و براي حل معضالت روزمره  عمدتاًایندانش توسط فکر و نبوغ جوامع 

یراً اخاست و  شده منتقلسینه از نسلی به نسلی  به ینهسدانش بومی . )2002سمالی و کینچلو، ( اند گرفته شکلشان  یزندگ
ین دالیلی که در سالیان اخیر توجه بیشتري به تر مهمیکی از . ي براي ثبت این دانش صورت پذیرفته استا گستردهتالش 

سمالی و (زیست است یطمحدانش بومی و ثبت آن صورت گرفته به دلیل نگرانی از تشدید شرایط محیطی و تخریب 
زیست و منابع طبیعی  یطمحمدیریت . ي مختلف کاربرد داشته باشدها حوزهتواند در  یمثبت دانش بومی . )2002کینچلو، 
ي صورت گرفته ها تالشعمده . توان از دانش بومی در ارتقاي آن بهره گرفت یمیی است که ها عرصهترین  یاولیکی از 

بدان  ها قرنمحلی در طول ثبت دانش و یا نگهداري از دست آوردهایی است که مردم  باهدفدانش بومی،  ◌ٔ ینهدرزم
باور عمده محققان و مدیران نسبت به دانش بومی آن است که پیش از نابودي این دانش باید آن را ثبت کرد . اند یافته دست

اهمیت مطالعات دانش بومی در آن است که راهکارهاي  آنکه حال. و مراکز تحقیقاتی نگهداري کرد ها موزهو یا از آن در 
یافته است را مورد  دستي مداوم و روزمره در طول چندین نسل بدان ها تالشبا کمترین هزینه و بر اساس  مختلفی که بشر

درصد  80نکته جالب آنجاست که . و زمینه براي تداوم این دانش و یا حتی کمک به توسعه آن را فراهم کرد قراردادتأکید 
حتی . ي درمانی محلی هستندها روشستفاده از گیاهان دارویی و از مردم دنیا، سالمت و درمان خود را مدیون دانش بومی ا

ثبت دانش بومی . ي امروزي تأمین آب و غذاي بشر وابستگی شدیدي به تجربیات و دانش مردم بومی داردها روشعمده 
هنگی افزایش تطابق فر. ي مدیریتی شود که مشارکت مردمی بیشتري را شامل شودها برنامهتواند منجر به تدوین  یم

ي ها برنامهتواند به موفقیت  یاندم کردههایی خودشان ابداع و استفاده  یدهاي مدیریتی و کمک به مردم براي توسعه ها برنامه
  . )2013سیلیتو، ( مدیریتی بیانجامد

  سطوح آبگیر آب باران یک دانش بومی سودمند
شامل فرایند گردآوري،  ها سامانهاین . یک دانش و فناوري بومی، بسیار ساده است عنوان بهي آبگیر آب باران ها سامانهمفهوم 

شوند و نیاز  یمی ساخته سادگ هابه سامانهاین . منبع آب اصلی و یا تکمیلی است عنوان بهذخیره و استفاده از آب باران 
تمام یا قسمتی از آب مصرفی خانوار یا واحد  ی،رسان آبو مستقل از شبکه  ها مدتچندانی به نگهداري ندارند و قادرند براي 

سال پیش از میالد  2000ي بسیار قدیمی دارند و تا ا سابقهي استحصال خانگی آب باران ها سامانه. مصرفی را تأمین کنند
قرن متأسفانه کاربرد این روش در ابتداي . توان رد پاي این روش را دنبال کرد یممسیح در بیابان نگو در کشور فلسطین 

به سمت این راهکار تغییر  ها نگاهبیستم با کاهش چشمگیري روبرو شد ولی امروزه به دلیل کارایی مناسب این روش، دوباره 
توان سهم  یمتمام یا قسمتی از آب آشامیدنی را تأمین کرد بلکه  تنها نهتوان  یهام خانهبا استفاده از سقف . جهت داده است

  .)2006باتلر و ممون، ( آورد به دسترا نیز براي مصارف مختلف ي از آب غیر آشامیدنی ا عمده

                                                
2Traditional knowledge 
3Lay beliefs 
4Common sense believes 



 

براي مقابله با مشکالت خود  ها نسلهایی که آنان در طول سالیان و  یوهشاستفاده از دانش بومی و یادگیري از مردم محلی و 
یري کارگ به).2012اویس، پرینز و همکاران، ( ي استحصال آب استها پروژهیکی از ضروریات  اند بستهابداع کرده و به کار 

عدم توجه به این مورد سبب . )2012بربیا، ( ي ضروري استا پروژهقبل از اجراي هر  ها آندانش بومی مردم و درك نیازهاي 
یافته و با پیچیده شدن فناوري  یشافزاي استحصال آب و هزینه نگهداري از تأسیسات ها پروژهشود تا خطر شکست  یم
آوالچو و ( کاهش یابد ها آناحتمال پذیرش ) دهد یمکه خود ریسک شکست پروژه را افزایش (شده به مردم محلی  یعرفم

  ).2005همکاران، 
ي خود آب باران را براي مصارف ها خانهسنتی از سقف  صورت بهاستان گلستان یکی از معدود مناطق کشور است که مردم 

ی و سایر دالیلی که در مقاله حاضر، نیازي به پرداختن توجه کمکنند ولی طی سالیان اخیر به دلیل  یمي آور جمعمختلف 
لذا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که عالوه بر ثبت دانش . شود یترم هرسالهکمرنگنیست، کاربرد این روش  ها بدان

را به  اند دادهي استحصال آب باران انجام ها سامانهفاده از بومی اهمیت این روش و ابداعاتی که مردم محلی در توسعه و است
امید است که درك بهتر موقعیت این روش در استان گلستان بتواند موجبات توسعه این . اطالع خوانندگان محترم برسانیم

  .را فراهم آورد ها استانروش در خود استان و سایر 

  ها روشمواد و 

  ها دادهروش گردآوري 
تصادفی انتخاب شدند و  صورت بهبندي اقلیمی استان و  یمتقسی در تحقیق حاضر بر اساس شناخت از وردبررسمروستاهاي 

در روستاهایی که . ي استحصال آب باران در این روستاها مشخص گردیدها سامانهبا بازدید میدانی وجود و عدم وجود 
آزاد سعی بر  سؤاالتو بر اساس  ها سامانهگان در خصوص این ي استحصال آب باران موجود بود، با مصاحبه با دارندها سامانه

در زیر وضعیت آبی . نسبت به هم و دانش و تجربه کاربر گردید ها آن، تنوع مورداستفادهاستخراج خصوصیات کلی سیستم 
خصی کاربران و همچنین تجارب ش اند بودهي خانگی استحصال آب باران ها سامانهی که داراي موردبررسبرخی از روستاهاي 

نام و ). به دلیل کثرت مطالب و عدم توان ارائه در مقاله حاضر تنها روستاهاي برگزیده ارائه خواهند شد(ارائه خواهد شد 
همچنین موقعیت کلی . است شده ارائه 1در هر روستا در جدول  شده مشاهدهي ها سامانهتعداد روستاها و همچنین تعداد 
  .است مشاهده قابل 1 روستاهاي مطالعه شده در شکل



 

 
  در استان گلستان و موقعیت استان گلستان در کشور موردمطالعهموقعیت روستاهاي  1شکل 

  

 نام روستا و شماره مربوطه در نقشه 1 جدول

  نام روستا  شماره در نقشه  نام روستا  شماره در نقشه  نام روستا شماره در نقشه
 داشلی برون  0 بورتهقالق   11 چپر قویمه  22
 اوقچی بزرگ  1 قره گل شرقی  12 کرد  23
 شیخ لر  2 کرند  13 بهلکه داشلی  24
 جلین  3 کلیجه  14 آقبند  25
 زیارت  4 قار قیجیق  15 کله پست  26
 بصیر آباد  5 همت آباد  16 خواجه نفس  27
 تمر قره قوزي  6 قازان قایه  17 نومل  28
 بدراق یلی  7 محمد آباد  18 اسالم آباد  29
 گچیسو  8 بابا شملک 19   
 ماهیان  9 چناران 20   
 اوچ تپه  10 تنگلی 21   
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 درهرروستاشده  مشاهده يها سامانه وتعدادیموردبررس يروستاها 1جدول 

  تعداد سیستم  نام روستا    تعداد سیستم  نام روستا    تعداد سیستم    نام روستا
  5  قالق بورته    0  قازان قایه    8    آق چاتال

  5  شیخ لر    0  همت آباد    21    بند آق
  7  تمر قره قوزي    0  جلین    0    بابا شملک

  6  تنگلی    0  کله پست    16    بهلکه داشلی
  0  اوچ تپه    0  خواجه نفس    6    بصیر آباد

  7  )بزرگ و کوچک(اوقچی     5  کلیجه    1    چناران
  10  یلی بدراق    0  کرند    0    اسالم آباد

  0  زیارت    0  کورد    10    گچیسو
        0  ماهیان    0    قیجق قار

        0  محمد آباد    0    قره گل
        0  نومل    14    قره دوجی

  نتایج

  آق بند يروستا
 یطیدر مح بوده و پراکنده هايخانه دارايروستا این . برون است یآق بند از توابع شهرستان گنبد و بخش داشل روستاي

روستا که  يها دو مورد از خانه یکیابوده و تنها  یروانیروستا از نوع ش يها تمام خانه یباً سقفتقر. شده است واقع يماهور تپه
 یزهروستا از نوع ورق گالوانهاي خانهجنس سقف عمده . هستند بلوك یرچهو ت یزوگامسقف ا ياند دارا شده ساختهی تازگ به
سقف  يدارا یزاز روستا ن یبخش. کنند یاقدام به برداشت آب باران م افراد روستاهمه  واست ) ورق حلب یدر اصطالح محل(
موجبات  تواند یو م گردد یم شده يآور طعم آب جمع ورنگ  ییرسبب تغ یمردم محل یدههستند که به عق یرانیتا
جهت . شود یمیده د بارانسیستم استحصال آب  ندرت بهبه همین دلیل در این منازل . را فراهم کند یگوارش هاي یماريب

باران  يآور و جمع ي خودها خانهیرانیت ا يها سقف یزيآم اقدام به رنگ ییانروستا، ها سقفسته از استفاده از این د
مسئول مصاحبه با  یط .شود ینم یدهد در این روستا از استفاده آب باران یناش یکروبیو م یانگل یمارياز ب يا نشانه.اند کرده

قاطع  یلکه دل است شده در روستا گزارش یعشا یانگل هاي یمارياز ب یکی) یسآسکار(وجود کرمک  روستا،خانه بهداشت 
  .کرد یانب توان یبا آب باران را نم این مسئله ارتباط يبرا

. استشود هرچند همچنان منبع اصلی شرب روستاییان آب باران  یمي حمل آب تأمین تانکرهابخشی از آب روستا توسط 
 یبوده و درون مخزن آب اصل یگانصورت را به شود یم مدیریتگنبد حمل آب که توسط اداره آب و فاضالب شهرستان 

حجم  یلانبار آن است که به دل آب یندر مورد ا ییانروستا ياز باورها یکی. شود یم تخلیهشده  آن واقع يروستا که در ابتدا
همین  .شود یگفته م يروا حالل ی،اعتقاد محل ینکه به ا شود یسبب نجس شدن آن نم یواناتمخزن، افتادن الشه ح یادز

  .نیز به گفته روستاییان صادق است) انبار آباصطالح محلی براي (هاي بزرگ  يالرمطلب براي 
که در صورت پر  باشند یم) مترمکعب 20(متر ارتفاع  5/2متر طول و  4متر عرض،  2ابعاد  يروستا دارا يانبارها عمده آب

از  شده يآور آب جمعدر بیشتر موارد، . کند یمین ماه تأم 5/1تا  1 ینرابییاننیاز یک خانوار مصرف روستانحوه به  بستهشدن 
انبارها،  کردن آب یضدعفون جهت. گردد یمخلوط م انکرو با آب حمل شده با ت شود یم يآور زن جمعامخ ینباران در هم



 

 ییانروستا یاردر اخت یانهصورت ماه کل محلول و بهکلر به ش. کند یم مادر محلول کلر یعاقدام به توز خانه بهداشت روستا
استحصال آب باران  یستممشخصات س یگراز د. شود یقطره محلول کلر اضافه م 3- 5آب،  یترل 3هر  يو به ازا گیرد یقرار م

از جنس  ستمیس ینکاررفته در ا تمام اتصاالت به. آب اشاره کرد يآور به نوع اتصاالت آن و نحوه جمع توان یروستا مراین د
. کنند یم يفلز يلوله در سقف، اقدام به نصب تور يدرشت، در ورود یجدا کردن قطعات اضاف ياست که برا یکالوله پل
. شویند یم یااز ورود گردوخاك و فضوالت پرندگان، قبل از هر بارش، سقف خانه را جارو کرده  یريجلوگ يبرا ینهمچن

 یلدل ییانروستا. شوند یم يساز و پاك یروبیسال ال 1ماه تا  6بوده و هر  یرزمینیشده ز ساخته يانبارها همه آب یباًتقر
شده  در پشت منازل ساخته یاهمه مخازن در مجاورت . دانند یداشتن آب در تابستان م انبار را سرد نگه آب ینساخت ا یاصل

. شد یدهانبار، د باران عالوه بر آب يآور جمع يبرا يوجود تانکر فلز یزمورد ن یکدر . شود ینم یدهها د سامانه یندر ا یو تنوع
موارد نادر هم  یلباس و در برخ يشستشو يو گاها برا شود یشرب استفاده م يدر روستا، عمدتاً برا شده يباران گردآور آب
است و  ياعتمادیتوأم باب ینوع هم به يآب شهر یکش در مورد لوله ییانباور روستا. شود یاستفاده م یلاتومب يشستشو يبرا
 یاز موارد احتمال قطع یاريالزم را نخواهد داشت و در بس یفیتک يشبکه آب شهر هداشتند ک یانب ییاناز روستا یاريبس

بر  ییانروستا. شود یم یدهافراد د ینا یانباران در م يآور رغبت به ادامه جمع ینوع یلدل ینو به هم وجود خواهد داشتآب 
 ینههز ینبه پرداخت ا یطحاضرشرا يدشوار یلها شده و به دل آن یزندگ ینفکجز ال الريت ساخ ینهباورند که هز ینا

 هایی یسال از مشکالت منطقه، خشک یکی .یستدر استفاده از آب باران ن يا عامل چندان عامل محدودکننده ینهستند و ا
 يآور تنها امکان جمع نه یراخ هاي یسال خشک. یرفشار زیادي بر مردم روستا وارد آورده استسال اخ 3-4 یاست که در ط

  .است یبجدي وارد آوردهآس یزو اقتصاد روستا ن يباران را کاهش داده بلکه به محصوالت کشاورز

  روستاي چناران
است که به گفته  ییساخت روستا تازه يها از خانه یکیشده در روستا، مربوط به  مشاهدهي آب باران آور تنها مورد جمع

به دلیل وجود باد (مقاومت کند  یمحل يدر مقابل بادها تواند یم ، بام آن منزلو ساخت مناسب یطراح یلبه دل ینساکن
از  ها سقفدار،این  یبشوزد در صورت احداث سقف  یممحلی به نام باد سورتوك که با شدت زیاد و در بیشتر مواقع سال 

یا ایزوگام  گل کاهستا با سقف مسطح از جنس ي روها خانهبه همین دلیل اکثر . بینند یماین باد آسیب جدي 
شده است که آب  رنگ یرانیتاز جنس ا ي که در آن سیستم استحصال آب باران دایر استا خانهتنها سقف ). اند شده ساخته
رابط سقف و مخزن از سقف، با جدا کردن لوله  یخروج یهناب اولارو. شود یخانه منتقل م جنبدر  یمخزن بهاز آن  یخروج

 ینعمر ا. شود یلوله به مخزن متصل م ینشدن آن،دوباره ا یزهمحض شفاف و پاک و به شود یماز مخزنهدایت  خارج هب
و  یمانیاندازه مخزن س. صرف شده است نساخت آ يبرا ینهتومان هز یلیونم 3به  یکسال است و نزد 3در حدود  یستمس
 يآب برا ینا .گنجایش داردمترمکعب  36متر عمق است که درمجموع 3 متر طولو 6متر عرض،  2آن، در حدود  ینیزمیرز
باران  آبباورند که  ینتجربه استفاده از آب باران را ندارند و بر ا ییانعمده روستا. شود یماه استفاده م 6-3نفر و به مدت  5

 ین،به گفته ساکن. ستا یکش لوله از آب یشبه جوش آمدن آن ب يالزم برا يگرما ینندارد و همچن یطعم مناسب
  .به استفاده از آب باران ندارند یازين یت،سهولت و کفا یلو به دل کند یم یتآنان کفا یزندگ يبرا یکش لوله آب

  باباشملک يروستا
هرچند براي تأمین آب روستا از طریق استحصال آب باران . در این روستا نیز تنها یک مورد استحصال آب باران دیده شد

هاي بسیار کوتاه و  یبارندگاست، اما تغییر رژیم بارش و وجود  شده انجامزنی برخی اراضی مجاور روستا  غلتکاقداماتی نظیر 
 یکوچک يساده با تانکر فلز يا سامانه شامل در روستا مشاهده شد، موردي که .شده است ها سازهشدید سبب تخریب این 



 

. نداردآب  يآور از روش جمع یتیروش، رضا ینمانده است و کاربر ا استفاده ینبود بارش ب یلبود که به گفته مالک آن، به دل
کمبود بارش فعل گناه و  یاصل یله و دلاز حال حاضر بود یشترب یاربارش باران و برف در زمان گذشته بسین،به گفته ساکن

  .مردم است یرفتن برکت از زندگ

  یجق، قره گل، کرند و هوتنقارق هايروستا
هرچند به گفته . اند شده هامنسوخ سامانهی این کش لولهاند اما به دلیل  برده یمسابقاً از آب باران بهره  برده ناممردم روستاهاي 

؛ برد یماز آن رنگ البسه را از بین  بلندمدتو استفاده  استکشی در این روستاها شور  ساکنین آب دریافتی از سیستم لوله
ی، تغییر نوع سقف منازل از حلب به ایرانیت و ایزوگام، وجود باد سورتوك و کش لولهاما بنا به دالیلی نظیر وجود سیستم 

ي آب باران را بسیار کاهش داده است، آور جمعدر منطقه شده و امکان  گردوخاكهاي اخیر که سبب توفان  یسال خشک
  .است شده منسوخکل  طور بهروش استحصال آب باران در این مناطق 

  روستاي آق چاتال
در تمام موارد قبلی، . ی در برخی موارد متفاوت استموردبررسسیستم استحصال آب باران این روستا با روستاهاي قبلی 

ي نو انبارها آبي جدید و ها خانهاما در این روستا، ؛ مستطیلی بوده است از نوع مکعب شده انبارساخته آبشکل 
به گفته یکی از . شود و به گفته روستاییان نصف یک منبع مکعب مستطیلی هزینه در پی دارد یمي حفر ا صورتاستوانه به

-2تن ماسه و  8تن سیمان،  3نیاز به  متر 3ي با قطر و ارتفاع ا انباراستوانه آبدر روستا، براي ساخت یک  انبار آبسازندگان 
به گفته وي خاك روستا به دلیل . میلیون تومان براي هر خانوار هزینه دارد 3الی  2که در حدود  استشاخه میلگرد  3

سازند که خاك کف فشرده و محکم  یمیی ها خاكکه منبع مکعب مستطیلی را در  یدرحالاست  حفر قابلی راحت بهنرمی، 
که ایجاد شکاف و نشت آب در مخازن  یدرحالشود  یمدچار شکاف در بدنه  ندرت بهي ا استوانهحال منبع آب  یندرع. باشد

از دیگر معایب مخازن مکعب مستطیلی عدم توانایی سازنده در افزایش عمق کف است زیرا . مکعب مستطیلی بیشتر است
ي دیده ا استوانهکه این خطر در مخازن  یالدرحشود  یمی کف و نشت خوردگ تركافزایش عمق کف سبب افزایش خطر 

براي . کند ینمي نزدیک به هم مشکلی ایجاد ها خانهي فضاي کمی نیاز دارند و براي ا استوانههمچنین مخازن . نشده است
یکی از موارد بازدید شده، به علت فضاي محدودي که در اختیار مالک منزل قرار داشت، وي مبادرت به حفر مخزنی درمثال 

  .ي در حدفاصل مساحت محدود منزلش و منزل مجاور نموده بودا استوانه
 1.5براي حفر این مخزن پس از یک دوره بارش و نرم شدن خاك، با قرار دادن میخی در زمین و بستن ریسمانی به طول 

ي، از ا استوانهسپس با شروع حفر و جهت جلوگیري از انحراف از شکل . شود یماي بر روي سطح زمین رسم  یرهدامتر به آن، 
شود که حفار با قرار گرفتن در مرکز دایره و گردش به دور خود متوجه انحراف در  یمیک شاخه نی به طول سه متر استفاده 

اي پالستیکی در  یهالدر ابتدا،  .شود یمبه هنگام رسیدن عمق حفره به ارتفاع نی، حفاري متوقف . گردد یممسیر حفاري 
متر  یسانت 20اي از جنس آجر یا بلوك سیمانی به ضخامت  یوارهدمتر از بدنه،  یسانتچند  بافاصلهو  قرارگرفتهاطراف حفره 

یزي در کف حفره ر بتوناقدام به  ازآن پس. شود یمسپس فاصله بین دیواره و الیه پالستیکی با بتون پر . شود یمساخته 
سپس در یک . کند یمکاري  یمانسند و پس از آماده شدن بستر، فردي به داخل حفره رفته و بدنه را تا باالي دیواره کن یم

شود وبعد از خشک  یساختهم یلگردمبتون مسلح به چند شاخه  صورت بهاین مخزن  درپوشمنطقه مسطح در مجاور مخزن، 
سپس براي جلوگیري از ترك . شود یمیري تکمیل درزگي و و بقیه عملیات سیمان ریز شده منتقلشدن بر روي مخزن 

اطمینان از سالمت مخزن، شروع به  محض بهکنند و  یمخوردن سیمان، اقدام به خرید دو تانکر آب و پر کردن مخزن 
 ایوان خانه عنوان بهروستایی در فضاي جلوي خانه و در برخی موارد  انبار آبعمده مخازن . کنند یماستفاده از آن 



 

در موقع بارش، براي اطمینان از سالمت آب انتقالی به منبع، بارش اولیه با جدا کردن لوله هادي، . گیرد یمقرار  مورداستفاده
ي درشت، در ابتداي ورودي سقف، از توري فلزي ها نخالهبراي گرفتن . شود یمو سپس آب زالل به مخزن منتقل  جداشده
هیچ موردي از تکثیر حشرات و الرو در آب مخازن . شود ینمگونه توري دیده  یچهدر ورودي خود مخزن . شود یماستفاده 

 یله خود اعضاي خانوارهاوس بهماه  6مخزن هر . شود یمبراي انتقال آب به منزل، از دینام استفاده . گزارش نشده است
که از آب شیروانی یا  شده نصب در مواردي نیز دیده شد که در کنار محل نگهداري دام، تانکر فلزي. گردد یمي ساز پاك

  .گیرد یمقرار  مورداستفادهشود و براي شرب احشام  یمایرانیت آغل یا سرپناه دامداري پر 
هاي خود از سایر روستاهایی که داراي سیستم  یدهشنی نداشته و با توجه به کش لوله آبروستاییان نگرش مثبتی نسبت به 

هاي پیش روي خود را کوچ  ینهگزبه همین دلیل . دانند یمی هستند، احتمال قطعی آب در هنگام نیاز را بسیار زیاد کش لوله
روستاییان بر این باورند که نیازي به نیروي . دانند یمینه از دولت براي بهسازي و گسترش مخازن آب خود هز کمکیا کسب 

آیند بلکه تنها نیاز آنان  یبرمو خود از عهده تمامی مراحل آن  متخصص دولتی براي ساخت سیستم استحصال ندارند
  .ي مالی دولتی استها مساعدت

 

ي فلزي استحصال آب باران براي دامداري و دو دهندهتانکرها نشاني استحصال آب باران تصاویر سمت راست ها سامانهروستاي آق چاتال و  2شکل 
  .شود یمایوان منزل استفاده  عنوان بهو مخزن آب باران است که ) باال(ي شکل ا استوانهتصویر سمت چپ به ترتیب حفاري مخزن 



 

  لر یخش يروستا
ك روستا و مهاجرت به تر اهالی این روستا، به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور سیالب، در طی چند سال اخیر مجبور به

 یکش آب شرب روستا از چشمه زاوبه روستا لوله. اند مانده یروستا همچنان در آن باق یاند؛ اما دامداران اصل شده یشهر فراغ
 یلکه به هنگام وقوع س شود یشور است استفاده م يروستا که تا حدود یکیچاه حفرشده در نزد زها ا دام يشده است و برا

به  شده منتقلاهالی اند اما  انبار بوده آب يروستا دارا یمیقد يها تمام خانه.یابد یم یب، آب آن بهبود نسبمناس یو بارندگ
ی، دیگر رغبتی به رسان آبو دسترسی به آب مناسب شبکه  انبار آبشهر فراغی، در منزل جدید خود به دلیل هزینه ساخت 

  .دهند ینمیی از خود نشان ها سامانهساخت چنین 
نمود، شرحی از  یمي استحصال آب باران معرفی ها سامانهاولین پذیرنده  عنوان بهیکی از اهالی مسن روستایی که خود را 
سال سن داشت، وضعیت آبی گذشته روستا را بسیار  90 بر بالغاین روستایی که . گذشته روستا و دسترسی به آب ارائه کرد

مشک دستی و با استفاده از  صورت بهیا  و یلهچارپایانوس سابقاً آب روستا به يبه گفته و. معرفی نمود فرسا طاقتدشوار و 
ي شبنم از روي آور جمعشده و در برخی موارد نیز، روستاییان جهت تأمین آب شرب خود، به در اوایل روز اقدام به  یحمل م
  .اند نموده یمگیاهان 

ساخت آن  یشنهادمتذکر شده و پ یشانآب را به ا ینتأم يروش برا ینامکان استفاده از ا ایشان سازنده منزل يابار بنّ یناول
، زنگ زدن سقف حال ینآن و درعدسترسی به و سهولت  یکش لوله به آب یدسترس یلدر حال حاضر به دل. را داده است

 یلدل یشانا. ستیروش ن ینراغب به استفاده از ا یکس رواناب آنیفیتنامناسب از منازل و ک یاريبس) ورق گالوانیزه(حلب 
که  یاندک ییانبه گفته روستا. داند یباران م يآور افراد از او جهت جمع یتروستا را تبع ینبودن سقف منازل ا دار یبش یاصل
 یلدل ین،به گفته ساکن. است یافته کاهش یارآن بس يآور جمع یتو کفا یافته کاهش یاربارش بس اند مانده یمنطقه باق یندر ا
به گفته اهالی، تنها انتظار مردم . گذرد یماحداث سد بر روي رودخانه اصلی است که از میانه روستا  روستا یسال خشک یاصل

و به باور  استبراي دامداري و یا تأمین نیاز آبی خانوار  انبار آبروستا از نهادهاي دولتی، ساخت و یا پشتیبانی از ساخت 
ن مخازن صرف نخواهد شد و حتی بر رواج این روش استحصال آب ینه توسط دولت در ساخت ایهز کمکآنان، پرداخت 

  .تأثیر مخرب خواهد گذاشت

 
سال در کنار الري آب باران 90ي آب در روستاي شیخ لر با سنی بیش از آور جمعین پذیرنده روش اول 3شکل   



 

  روستاي تمر قره قوزي
 سابقاً. اند دار شیروانی به فرم مسطح ایزوگام تغییر شکل یافته یبشي اخیر از فرم ها سالدر  شده ساختهي ها خانهبسیاري از 

ی شهري سبب رسان آبي اخیر ها سالاستفاده مردم از آب باران در این روستا بسیار بیشتر از حال حاضر بوده است اما در 
تا، استفاده از آب باران به گفته برخی از کاربران این روش در روس. شدن این روش در میان روستاییان شده است رنگ کم
زمان بیش از هزینه صرف  درگذرکند بلکه  ینمهزینه مازادي بر خانوار تحمیل  تنها نهیفیت، باکمنبع آب رایگان و  عنوان به

و ریسک  انبار آباما برخی از غیر کاربران در این روستا از کیفیت پایین آب موجود در ؛ گرداند بازخواهدشده را نیز به خانوار 
به گفته ساکنین آب . دالیل اصلی خود بر عدم استفاده از آب باران تأکید داشتند عنوان بهي گردآوراهش بارش براي ک

به گفته برخی . توان به آب باران براي مواقع کمبود آب تکیه کرد یمکند ولی  یمموجود جهت تأمین نیاز آبی ساالنه کفایت 
ي اولیه تنها توسط قشر متوسط و ثروتمند روستا میسر بود و قشر فقیر روستا ها سالدر  انبار آبدیگر از روستاییان، ساخت 

نیاز به آب  مخصوصاًاز طرفی کاهش تعداد دام در این روستا نیاز آبی . اند بودهمجبور به درخواست آب از همسایگان خود 
  .را کاهش داده است انبار آبیجه ساخت درنتباران و 
متر عمق  3-4متر عرض و  2متر طول،  6-10بسته به بعد خانوار از  عمدتاًان در این روستا ي استحصال آب بارها سامانه

یماً به سقف متصل هستند و آب مستقبسیاري از مخازن . شود ینمي در این روستا دیده ا استوانهمتغیر هستند و مخزن 
روستاها در لوله ورودي سقف، توري فلزي مانند سایر ؛ شود یمگونه جداسازي اولیه به مخازن منتقل  یچهباران بدون 

خورد نوع استفاده از آب  یمی که در طراحی سیستم در این روستا به چشم توجه جالبتغییر . اند دادهکوچکی قرار 
منتقل  شده دادهبار روشن شدن دینام به تانکر فلزي که در ارتفاع باالتري قرار  آب موجود در انبار با یک. شده است يآور جمع

همچنین روستاییان زیادي عالوه بر . شود یمي منزل منتقل ها بخشي کافی و فشار مناسب به سایر ازآنباانرژ پسشود و  یم
در این روستا سرریزي براي مخزن در نظر گرفته نشده زیرا . دهند یمی، براي اطمینان بیشتر آب موجود را حرارت کلرزن

را نوعی کسر شأن و مخصوص  انبار آبان قشر جدید جمعیت روستا ساخت به گفته روستایی. شوند یمپر  ندرت بهمخازن 
. ي استاعتماد قابلکه به گفته کاربران، استفاده از آب باران بسیار روش مناسب و  یدرحال. دانند یمیرتر روستا فققشر 

انند و بر این باورند که این د یممالی و کارایی داراي ریسک پایینی  ازنظرروستاییان، ساخت سیستم استحصال آب باران را 
  .تواند اثر سوء بیشتري داشته باشد یمریسک براي غیر کاربران 

 

یري تانکر موقت ذخیره آب بر روي دیوار کوتاهی که قرارگبه نحوه  –ي استحصال آب باران در روستاي تمر قره قوزي ها سامانهنمایی از  3شکل 
  .دقت کنید شده ساختهبراي این منظور 



 

  روستاي یلی بدراق
. دار و از نوع ایرانیت و حلب است یبهاش خانهشده است و بیشتر سقف  یلتشکاز هم  بافاصلهي منفرد و ها خانهبافت روستا از 

ب البته یکی از منابع عمده مصرفی در روستا آ. ی از روستاي تمرقره قوزي و حمل با تانکر استکش لولهمنبع آب روستا 
در مصارف شرب کاربرد دارد و به دلیل امالح کم و سختی پایین آن در شستشوي لباس هم  عمدتاًآب باران . باران است

به گفته یکی از ساکنین به دلیل . شود یمکشی بیشتر براي سایر مصارف منزل استفاده  ولولهآب تانکر . شود یماستفاده 
ها  ینههزیی در جو صرفهآمده و بسیاري از افراد در حال  به وجودآب روستا تأمین  ◌ٔ ینهدرزمهاي اخیر مشکالتی  یسال خشک

نیست زیرا در مدت  کننده نگرانوجه  یچه بهبه گفته وي، هزینه صرف شده در این زمینه . باران هستند انبار آبجهت ساخت 
براي . هزار تومان فراتر نرفته است 2قبوض آب خانگی ایشان از  حال تابهکه به گفته وي،  يطور به. شود یمکوتاهی جبران 

و آب آن  شده خشکشود که این رودخانه نیز  یماقدام به حمل آب ) رود تلخ(یاز دام از رودخانه آجی چاي موردنتأمین آب 
  .کیفیت است یبنیز 

ی کش لولهعمدتاً در هر روستا فردي جهت . دسیستم استحصال آب باران در این روستا، تفاوت چندانی با سایر روستاها ندار
 6معموالً هر . توسعه این روش در روستا بوده است ◌ٔ ینهدرزمساختمان و تعمیرات دینام وجود دارد و این امر از نکات مثبت 

ي اخیر ها سالدر . سال است 2-3متوسط  طور بهعمر هر دینام . شود یمی و دینام انجام کش لولهماه عمل سرکشی به 
و براي محافظت قطعات دینام از یخزدگی در زمستان، در اوایل این فصل  اند آوردهي روي ا استوانهوستاییان به حفر مخازن ر

در این روستا براي محافظت از بناي ساختمان، با  شده احداثمخازن . کنند یماقدام به ایجاد پوشش محافظ بر روي آن 
پوشش ایرانیت سقف منازل به گفته روستاییان مشکلی در آب شرب . است شده احداثي در پشت ساختمان ا فاصلهاندك 

از طرفی براي هدایت باران اولیه به خارج از مخزن مانند بسیاري از روستاها، در ابتداي بارش، لوله هادي . ایجاد نکرده است
ي، توري ا دورهي ساز پاكه جهت براي جدا کردن مواد اضافی از آب ورودي و دسترسی ساد. کنند یمرا از زانوي مخزن جدا 

شود و نیازي به طراحی براي سرریز در آن  یمپر  ندرت بهمخزن . کنند یمفلزي کوچکی در زانوي متصل به مخزن نصب 
  .شود یمی کلرزنماه اقدام به  3تا  2ی کردن آب هر ضدعفونبراي . وجود ندارد



 

 

ي از آب بسیار شفاف باران، اتصاالت هدایت آب از سقف به درون مخزن و نحوه ا نمونه–یستم استحصال آب باران در روستاي یلی بدراق س 4شکل 
  محافظت از دینام از سرماي زمستان

  سو یگچ يروستا
 یگچ. است کاللهاز توابع دهستان تمران از شهرستان  یتنفر جمع 171خانوار و  27بر  بالغ یتیسو با جمع یگچ روستاي

با  يها روستا از خانه. شود ینم یدهروستا د یناز وجود بزدر ا ياثر یگرمحل آبشخور بزها است که د یبهمعن یسو در فارس
که  شود یم یدهد یزوگامو ا یمسطحها اند، سقف شده ساختهی تازگ بهیی که ها خانه یو در برخ شده یل تشک دار یبسقف ش
خود را از  یازمنطقه آب موردن ینا ییانروستا. شود یاز آن استفاده م) شرب یرمصارف غ يبرا(برداشت آب باران  يبازهم برا

منزل هستند  يبرا یکیدام و  يبرا یکیدو مخزن آب،  يدارا ییروستا يها از خانه یاريبس. کنند یم أمینآب باران و تانکر ت
مخزن  يکه دارا شود یقرناوه حمل م يآب تانکر از روستا. شود یم یلبا آب تانکر تکمیا و  شود یر مآب باران پ یلهوس که به
 ییاناز روستا یاريبس. شود یروستاها حمل م یهنوبت به بق مترمکعب آب بدان حمل شده و به 100است که در هفته  یبزرگ

دام در صورت کمبود آب، اقدام به  يبرا. کنند یاقدام به جوشاندن آب و افزودن کلر م یاز سالمت آب مصرف یناناطم يبرا
باورند که  ینبر ا ییانروستا. گردد یشدن، با آب باران مخلوط م یرینش يکه برا شود یمجاور روستا م يحمل آب از بندها

خود ادامه  یآب یازن ینتأم يروش برا ینده از ااعتماد باشد و بهتر است به استفا چندان قابل تواند یهم نم یکش لوله یحت
شود تا  یمییان دشواري حفر زمین سبب هستند و به گفته روستا یلیمستطمکعب روستا به شکل  ینعمده مخازن ا. دهند

  .مخازن بدین شکل ساخته شوند

  بزرگ یاوقچ يروستا
با  یانهصورت ماه روستا آب باران است که به یمنبع آب اصل. است دار یبپراکنده با سقف ش يها عمده روستا متشکل از خانه

 ینهبا صرف هز دهد یدر صورت کمبود آب که عمدتاً در فصل تابستان رخ م. شود یم یلآب حمل شده توسط تانکر تکم
به  یراخ ياه سقف عمده روستا از نوع حلب است که در سال. شود یم یداريخر یشخص آب هزار تومان از کالله تانکر 120

بارش  يآور جمع يکه بازهم برا اند یداکردهپ یرانیتبه استفاده از ا گرایشنوع پوشش، مردم  ینبودن ا یمتق گران یلدل
 یرشستشو و سا يبرا تر یینپا یفیتک یلو آب تانکر به دل یدنآشام يباال برا یفیتک یلآب باران به دل. شود یاستفاده م

هم  يا موارد از نوع استوانه یاست و در برخ یلیمستطمکعب روستا از نوع  یاصلمخازن . شود یمصارف استفاده م



 

هستند که  یزوگامسقف ا يدارا یزساخت ن تازه يها از خانه یبرخ. آن کمبود فضا ذکرشده است یاصل یلشده که دل ساخته
 20روستا به  ینروش در ا ینسابقه استفاده از ا ین،به گفته ساکن. شود یاستفاده نم یدنآشام يدر سال اول از آب آن برا

 تجارب.است شده یماز منابع دورتر اقدام به حمل آب یواناتباربر، از آن با استفاده از ح یشکه پ گردد یسال قبل بازم
هتر کمبود فضا ب یلمخزن آب باران به دل ین،از ساکن یکیبه گفته . روش در روستا وجود دارد یندر ساخت ا یتوجه جالب

امر، سبب نشست خانه و  ینا یتعدم رعا. ساختمان فاصله داشته باشد یمتر با پ 7شده و حداقل  است در پشت خانه ساخته
ها،  لوله یربر ز یهشده و با نصب پا قرار داده تر یلساخت آن لوله طو يبرا یلن دلیبه هم. شود یمنزل م یوارهترك خوردن د

. شود یترعا یدمتر با 10از چاه فاضالب در حدود  یفاصله مناسب ینهمچن. کنند یل متقمناز خانه  يآب را به فاصله دورتر
در نظر  ینزمسطح متر بلندتر از  5/0لبهمخزن به درون مخزن بهتر است  سطح زمین و رواناب یواناتعدم ورود ح يبرا

  .گرفته شود

  روستاي قوالق بورته
بافت . نفر است 325خانوار و  61داراي جمعیتی معادل  گنبدکاووسروستاي قوالق بورته از دهستان اترك از شهرستان 

شود و در کنار  یمآب روستا تنها از طریق تانکر تأمین . شده است یلتشکي پراکنده و مردمی بسیار فقیر ها خانهروستا از نوع 
روستا فاقد چشمه و چاه است و یکی دیگر از دالیل . استحصال آب باران وجود داردي براي انبار آبآن تانکر فلزي کوچک یا 

مشکل آبی این روستا که در حاشیه اترك قرار دارد احداث سد شیرین دره در استان خراسان شمالی و خشک شدن 
ردم روستا حتی هزینه الزم به گفته یکی از ساکنین، م. رودخانه اترك است که زندگی ساکنین را تحت تأثیر قرار داده است

بارش منطقه بسیار اندك بوده و خشکی . براي تأمین سرپناه و مهاجرت به شهر را نیز ندارند و ناچار به تحمل شرایط هستند
یده د بارانطی مصاحبه با یکی از ساکنان این روستا، سیستم ساده استحصال آب . ی گواه این امر استخوب بهاراضی پیرامونی 

به دلیل بارش کم، تنها . استي است که متصل به سقفی از جنس حلب ا سادهسیستم متشکل از یک تانکر فلزي این . شد
گونه روشی براي  یچهشود و  یماین تانکر در اثر بارش پر  ندرت به. کنند یمبخش کمی از آن را پس از آغاز بارش خارج 

ش، طعم آب موجود در تانکر مناسب نبوده و در طول تابستان به گفته کاربر این رو. شود ینمی کردن آن استفاده ضدعفون
آب موجود . حال شرایط سخت منطقه، این افراد را ناچار به استفاده از این آب کرده است ینباا. نیز دماي آن بسیار باال است

ط دست به منزل حمل نمود، توس یمرنگ نیز  یرهتآب این مخزن که بسیار . دهد یمهفته کفاف  1در این مخزن تنها براي 
  .شود یم

  روستاي کلیجه
منازل روستا . نفر است 464خانوار و  83داراي جمعیتی معادل  گنبدکاووسروستاي کلیجه از دهستان اترك از شهرستان 

بخشی از آب این . از هم پراکنده بوده و همگی داراي سیستم استحصال آب باران و منبعی براي نگهداري از آن هستند
ي نابهنجار است که در صورت کمبود آب، روستاییان از به حدوضعیت آبی این روستا . شود یمسط تانکر حمل روستا تو

که  یدرصورتکنند که  یماقدام به حمل آب با تراکتور ) شود یمجمع  ها آندر  ها جادهکه رواناب ( ها جادهي آب کنار ها برکه
در . شود یمکه براي دام استفاده شود مستقیماً از آن استفاده  یصورتدرکنند و  یمی کلرزنبراي شرب مصرف شود، اقدام به 

حتی به گفته یکی از . شود یمیاز دام استفاده موردندر اطراف روستا، جهت تأمین آب  شده ساختهبرخی موارد هم از بندهاي 
هزار تومان اقدام به  60الی  50اي در حدود  ینههزساکنین، به دلیل فقر حاکم بر روستا، برخی از روستاییان با پرداخت 

تر درون مخزن  یرینشخود و مخلوط کردن آن با آب  انبار آب حمل آب نیمه شور از مناطق مجاور و ذخیره آن در
هزار تومان  200این در حالی است که براي استفاده از تانکر خصوصی و حمل آب شیرین نیاز به پرداخت . کنند یانبارم آب



 

شود که در صورت  یمهزار تومان براي مصارف دام حمل  50-40هم آب نیمه شوري از هوتن با هزینه  در برخی موارد. است
براي استفاده حداکثري از باران، داراي دو خروجی به  ها خانهبسیار از . کنند یممتوجه شدن روستاییان از این امر ممانعت 

به دلیل میزان اندك . دهد یمب دو سقف را در خود جاي دو منبع هستند که منبع دوم، بین دو ساختمان مشترك است و آ
شرب  جز بهکه  یدرصورتکند و به گفته ساکن منزل،  یمنزوالت جوي، هر بار بارش قسمت بسیار اندکی از مخزن را پر 

از سال براي پر شدن مخزن زمان نی 2در حدود  بازهمیی کاملی اعمالی گردد، جو صرفهاستفاده دیگري از مخزن نشود و 
. یزي خواهند داشتآم رنگسقف برخی از منازل از جنس ایرانیت است که روستاییان براي استفاده از آن نیاز به . خواهد بود

به این منطقه برسد آب الري تنها ) کیلومتري روستا است 30که در حال حاضر در (که آب شهري  یدرصورتبه گفته ایشان، 
تواند منجر به  یمافراد بر این باورند که آب باران به دلیل کمبود مواد معدنی الزم، این . براي شرب دام استفاده خواهد شد

  .ضعف جسمانی شود

 

با مرز  جوار همترین بخش استان گلستان و  ییانتهاروستایی در  –روستاي کلیجه و سیستم استحصال آب باران در این منطقه بسیار کم آب  5شکل 
در تصویر سمت چپ مشخص است که براي استفاده حداکثري از بارش بسیار . کشور ترکمنستان با اقلیمی بسیار خشک و منابع آبی بسیار محدود

  کنند یمبه درون یک مخزن مشترك هدایت  زمان صورتهم بهمحدود این منطقه سقف چند خانه را 

  گیري یجهنت
در مناطق مختلف استان به نظر رو به  شده انجامیدهاي بازدش بومی آن با توجه به روش سنتی استحصال آب باران و دان

توجهی در حال نابودي  یبسنتی که براي شاید چند قرن آب مردم این منطقه را فراهم آورده تنها به دلیل . فراموشی است
ی رسان آبي پرهزینه ها شبکهسبت به ی پس داده و در اکثر موارد آب تولیدي آن نخوب بهروشی که امتحان خود را . است

تواند آب بسیار  یمینه است که در صورت رسیدگی مناسب هز کماستحصال آب باران روشی پایدار و . کیفیت بهتري نیز دارد
سیاست بسیاري از کشورهاي خشک دنیا مانند استرالیا بر ترویج و . مناسبی در اختیار خانوارهاي تحت پوشش قرار دهد

در استان گلستان علیرغم وجود  آنکه حالخصوصی است  صورت بهدولتی و چه  صورت بهي استحصال آب چه ها روشتوسعه 
با توجه به دانش . پذیرد ینمیی صورت ها روشدانش فراوان و زمینه فرهنگی الزم، به نظر تالشی در راستاي توسعه چنین 

گذاري اندك در این  یهسرمارسد  یمي خانگی استحصال آب باران به نظر ها سامانهیري کارگ بهفراوانی بومی در ساخت و 



 

با اعمال اصالحات الزم و ارائه این روش به . زمینه بتواند تغییرات چشمگیري در تأمین آب روستایی و شهري فراهم آورد
مکانات بهداشتی جهت تصفیه و پشتیبانی الزم نظیر پشتیبانی مالی نسبی و ارائه ا) شهري و روستایی(سایر مناطق استان 

ازاین  یشپاما ؛ سایر مناطق مناسب کشور فراهم آید بسا چهرسد توان ترویج این روش در استان گلستان و  یمآب، به نظر 
استفاده از دانش بومی . یی خواهد بودها روشهاي اجتماعی جهت پذیرش چنین  یبررسسازي فرهنگی و  ینهزمامر، نیاز به 

تواند در موفقیت چنین  یمي خانگی استحصال آب باران ها سامانهیري کارگ بهاستان گلستان در ساخت و در  آمده دست به
امید است که تحقیق حاضر انگیزه کافی براي تحقیق بیشتر در این زمینه را فراهم آورد و توجه . یی بسیار مفید باشدها پروژه

  .یش جلب نمایدازپ یشبمدیران و محققان به این عرصه مغفول مانده را 

  منابع
 Awulachew, S. B., D. Merrey, A. Kamara, et al (2005). Experiences and 

opportunities for promoting small-scale/micro irrigation and rainwater harvesting 
for food security in Ethiopia, International Water Management Institute. 

 Brebbia, C. A. (2012). River Basin Management VII, WIT Press. 
 Butler, D. & F. A. Memon (2006). Water Demand Management, IWA Publishing. 
 Oweis, T. Y., D. Prinz & A. Y. Hachum (2012). Rainwater Harvesting for 

Agriculture in the Dry Areas, Taylor & Francis. 
 Semali, L. M. & J. L. Kincheloe (2002). What is Indigenous Knowledge?: Voices 

from the Academy, Taylor & Francis. 
 Sillitoe, P. (2013). Local Science Vs Global Science: Approaches to Indigenous 

Knowledge in International Development, Berghahn Books. 

   



 

 
Local people indigenous knowledge in utilizing rainwater 

 
Abstract 
Recording local knowledge of rainwater harvesting not only worth culturally, but also 
facilitate the administration of promotional programs in extending the use of rainwater. 
Green technologies that have expanded during several generations among the people of 
Golestan Province, could be regarded as a standard to promote rainwater harvesting all over 
the country. This study set out to record local knowledge on this context in 29 villages of 
Golestan province. These villages were searched for the users of such systems. The users 
were interviewed to reflect the accumulated knowledge of using these systems during the 
years. The responses are provided in the present paper. It is clearly evident that the 
introduction of main water distribution networks and the lack of attention to these systems 
have led to obliteration of these techniques among the local people of Golestan Province. 
Given high efficiency of such systems in providing potable water, especial attention must 
be paid to promote their application among the people. 
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