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  چکیده
از سالهاي دور ساکنین . موضوع کم آبی در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک از دیرباز معضل بزرگی به شمار می آمده است

براي ذخیره و نگهداشت آب استفاده می  این مناطق به صورت تجربی روش هایی را براي مقابله با کم آبی و ایجاد شرایطی
 ،این روش ها در طی زمان ثابت کردند که در مقیاس کوچک و منطقه اي عالوه بر سادگی ساختار و کم هزینه بودن. کردند

این روش ها مورد توجه قرار گرفته و محققان  ،کارایی چشم گیري دارند امروزه با پیشرفت روش هاي نوین استحصال آب 
مطالعه اي که در . کنند با اصالح و به روز سازي دانش بومی به راهکارهاي کارآمد تري در این زمینه دست یابندسعی می 

%  2/4 شیب دو در کوچک ي منطقه یک رطوبتی روند بر بانکت جذبی پیشنهادي ي سازه اثر بررسیادامه معرفی می شود، 
 مناطق بین را داري معنی رطوبتی اختالف ، خاك رطوبت ي ماهه نه بررسی.  باشد می شاهد مناطق به نسبت%  22 و

 شیب در که باشد می%  27 متوسط بطور ،%  2/4 شیب در پاییز فصل در اختالف .داد نشان بانکت نفوذ هاي چاله و شاهد
 را خود رطوبت خاك بهار فصل در و% 15 شاهد با شیب هردو در اختالف زمستان، فصل در. یابد می افزایش% 31 به%  22

  .دهد می دست از%   12 اختالف متوسط با
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  مقدمه
توسعه ي شیوه با وجود . رسد می پیش سال هزار 5 تا 3 به ایران جمله از دنیا، در وخاك آب مدیریت بومی روشهاي قدمت

 دانش بر تکیه کمک سنگ و خاك و با بابومیان از دیرباز . دارند کارایی مختلف مناطق در ها روش این  هنوز نوین، هاي
 نیز را فرسایش و رسوب سیل، شدت توان می ،آب از برداري بهره بر عالوه آنها کمکسازه هایی بنا می کردند که به  بومی

 وسیله به که است بارش محل نزدیکی در باران آب از برداري بهره روشهاي از است اي مجموعه آب استحصال .داد کاهش
 و مجموعه همان شده پوشش سطوح از آبرسانی متمرکز هاي سیستم به اتکا بدون را مجموعه هر نیاز مورد آب توان می آن

 درتمدن وریشه طوالنی اي سابقه ،داراي نیاز مورد آب تامین براي باران ذخیره و آوري جمع موضوع .نمود تامین آن اطراف
 از مخازنی به هدایت و ها رواناب آوري جمع جهت هایی شیوه ایجاد. دارد باشند، می آب وکم خشک مناطق در که هایی
 افزایش براي زمین درون به باران دادن نفوذ و تزریق یا و سال خشک ي دروه در مصرف جهت آن ذخیره و ساخته پیش
 هاي سیستم این و. باشد می خشک مناطق در آب تامین روشهاي از گیاهان آبی نیاز تامین و خاك رطوبت میزان

 متفاوت مختلف نواحی در نیاز، مورد آب و اقتصادي فعالیت ، بارش مقدار ، اقلیمی ناحیه به بسته ، باران آب استحصال
  .باشد می زایی بیابان ي پدیده وجود خشک نواحی در بخصوص امر این اهمیت دالیل از. است

بیابان زایی یک  روند پیچیده است که طی آن میزان و ارزش تولیدات منابع طبیعی درنتیجه ي تغییرات اقلیمی یا فعالیت 
کمبود بارش و پراکندگی نزوالت ، منطقه اي  یمیاقلکه معموال شرایط . هاي انسانی بطور قابل توجهی کاهش می یابد  

این فرآیند را تشدید کرده و باعث تاثیر منفی بر رشد و تراکم پوشش گیاهی و در  خشک یمهن و ق خشکدر مناطجوي 
 و حفظ ، آوري جمع هدف با کارامد ولی ساده هاي سازه وجود پراکندگی .نتیجه تشدید فرسایش خاك منطقه اي می شود

 از قضیه این اهمیت ي نشاندهنده ما کشور در بخصوص خشک مناطق بیشتر در رواناب و بارندگی از حاصل آب ي ذخیره
  .باشد می بومی دانش نظر

تحقیقات بسیاري در زمینه به روز سازي و بهینه کردن عملکرد بسیاري از این سازه هاي زمینی توسط افراد مختلف انجام 
از جمله ي این مطالعات می توان به ارتقاء سیستم هاي بومی بندسار و خوشاب در خراسان جنوبی و سیستان و . شده است

  . .اشاره کرد ) 1مطابق شکل ( یر آب بندان ها بلوچستان و بهینه سازي سازه هاي ذخیره اي نظ
 

 
  باران آب استحصال سنتی سازههاي از نمایی: 1 شکل

  
هزینه معقول و سهولت آموزش به مردمان بومی  ، نکته بسیار مهمی که در موفقیت این طرح ها می تواند دخیل باشد

ارزان  ،آسان  ،اصلی می تواند ارائه روشی مناسب می توان این گونه بیان کرد که هدف . مناطق مستعد اجراي طرح است
  .باشد که عالوه بر این ویژگی ها عملکرد سیستم سنتی الگو را نیز بهبود ببخشد



 

الگوي محاسباتی کردند که بتوان با استفاده از آن و  ئهاقدام به طراحی و ارا) 2000 ،مارتینز و همکاران ( درهمین راستا 
ستی بهترین و کارامدترین  سازه کوچک زمینی را باتوجه به شرایط توپوگرافی و خاکشناسی اندازه گیري هاي محلی و د

ي اشکال ساده اي از سازه هاي استحصال آب به ساکنان  ئهارا ،هدف از طراحی این الگوي کامپیوتري . منطقه انتخاب کرد
زودهنگام آب حاصل از بارش و رواناب جلوگیري  بومی مراتع است تا بتوانند به کمک این سازه ها ي ارتقاء یافته از خروج

درنتیجه عالوه بر ذخیره آب به احیاي تدریجی پوشش گیاهی . کرده و توانایی خاك را در ذخیره و نگهداشت آب باال ببرند
 پیش رو تحقیق هدف از. شرایط براي ادامه سکونت در مرتع قابل مدیرت بشود ،کمک کرده و با ایجاد بازخورد مثبت  

 تداوم و خاك رطوبت میزان در ،) 15-30( و) 0-15( اعماق و%  22 و%  2/4 شیب دو دربانکت جذبی  ي سازه تاثیربررسی 
  .می باشد مشهد اقلیمی شرایط در آن

  مواد و روش ها

  منطقه مطالعاتی
ي مناسب در وسعتی  سازه ئهطرح آزمایشی کوچکی جهت سنجش کارایی این الگو در ارا،با توجه به اقلیم شهرستان مشهد 

نشاندهنده ي موقعیت  2شکل . انجام شد که شرح آن در ادامه می آید) درانتهاي حوزه ي دهبار ( مترمربع   100کمتر از 
 :منطقه ي مطالعاتی است

  
  موقعیت منطقه- 2شکل

است و شهرستان با توجه به اینکه اقلیم استان خراسان رضوي عمدتا خشک و نیمه خشک  همانطور که قبال اشاره شد،
جهت ارزیابی کارایی بانکت جذبی در استحصال آب باران ، منطقه ي کوچکی   ،مشهد در اقلیم نیمه خشک قرار گرفته است

بررسی هاي اولیه میدانی . در انتهاي حوزه ي شهرستان دهبار واقع دامنه هاي جنوبی شهرستان مشهد در نظر گرفته شد
بانکت جذبی پیشنهاد  سازه مارتینز، الگوي از استفاده با. شد گردآوري هواشناسی يها داده و خاکشناسی اطالعات کلیه
  .شد

  احداث سازه ها
 سازه یک شیب هر در تا شد گرفته تصمیم ، بود دارا را%  22 و%  2/4 غالب شیب دو بررسی مورد منطقه اینکه به توجه با

 منطقه با ، شیب دو در مقایسه بر عالوه سازه هر اثر تا شد گرفته نظر در نیز شاهدي منطقه شیب هر در. بشود احداث
و منطقه ي جمع آوري کننده ي رواناب در هر  شد انتخاب متر سانتی 33 و متر 3 سازه هر اضالع. بشود مقایسه نیز شاهد



 

منطقه نفوذ در یک از سازه ها بصورت نواري در امتداد ضلعی که در پایین دست قرار دارد در نظر گرفته شد که وسعت این 
  .نه ماه پس از احداث را نشان می دهد 4احداث بانکت و شکل  3شکل . حدود یک متر مربع می باشد

    
  ماهه9 ي دوره پایان در جذبی بانکت - 4کلش                   احداث بانکت جذبی - 3شکل 

  جمع آوري و آنالیز داده ها
بعد از هر بارش نمونه برداري از  منطقه ي ایجاد رواناب و نیز منطقه ي نفوذ هر سازه بعالوه ي  ،براي بررسی روند رطوبت 

نمونه هاي خاك . با پنج بار تکرار به فاصله سه روز انجام شد  15- 30و  0-15نمونه برداري از هر شاهد نیز در دو عمق 
 6و شکل  5که نتایج به صورت گراف در شکل . شدجمع آوري شده از نظر رطوبت وزنی و حجمی در آزمایشگاه بررسی 

  .سایر خصوصیات نیز در آزمایشگاه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قابل مشاهده می باشد
  

  
  )0- 15(مقایسه روند رطوبت شاهد و بانکت در عمق   - 5شکل
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  )15-30(مقایسه روند رطوبت شاهد و بانکت در عمق   -6شکل

  و بحث  نتایج
 شیب در شاهد ي منطقه و جذبی بانکت نفوذ ي چاله مناطق بین رطوبت نگهداشت در که دهد می نشان بررسی این نتایج

 و) 0- 15( عمق دردو. یابد می افزایش% 31 به%   22 شیب در اختالف این. شد ارزیابی% 27 متوسط بطور اختالف%  2/4
 خارج خاك دسترس از رطوبت ي عمده بخش تابستان فصل در اینکه به توجه با. نشد مشاهده معناداري اختالف) 30-15(

 فصل در برداري نمونه ابتداي دربنابراین است  کم بسیار خاك رطوبت پاییز، فصل در برداري نمونه ابتداي در شود، می
 تعداد افزایش. است بوده مالیم شاهد و سازه در رطوبت تغییرات روند اند بوده دارا را کمتري تداوم و شدت رگبارها که پاییز

 اوایل و بهمن اواخر رگبارهاي ساعت 12 از بیش تداوم اثر بر خاك اشباع و زمستان فصل در آنها تداوم و موثر رگبارهاي
 نفوذ هاي چاله خاك در رطوبت%  30 افزایش که است شده موجب ها چاله در را رطوبت ثابت نسبتا ي دوره یک اسفند
 انتهایی هاي بارش در. است بوده%   15 تنها متوسط بطور شاهد مناطق  در رطوبت افزایش که حالی در. است داشته بدنبال
 نشان را بهتري ماندگاري و ثبات جذبی بانکت رطوبت نفوذ هاي چاله در رطوبت کاهش آهنگ اردیبهشت و فرودین اواخر

 و بوده شدیدتر%  20 کاهش با شاهد مناطق در رطوبت کاهش که حالیست در این است%  8 رطوبت کاهش روند و دهد می
  .است شده خارج منطقه دسترس از بارش از حاصل رطوبت تمام تقریبا

  

  نتیجه گیري
 در بخصوص همچون سازه هاي ساده اي نظیر بانکت  آب استحصال بومی و روزآمد شده ي روشهاي و توسعه استفاده
باعث تغذیه منابع آبی و سفره  تواند میعالوه بر کنترل رواناب، جمع آوري و ذخیره ي آب  ، خشک نیمه و خشک مناطق

احیاي روش هاي سنتی و تالش براي . به بهبود شرایط خاك و پوشش گیاهی می کند موثري کمکهاي زیرزمینی شده و 
طرح آزمایش هاي . بهتر به ما می دهد بهبود راندمان آنها چشم انداز جدیدي از راهکارهاي احتمالی علمی براي بهره وري

. کوچک براي بررسی تاثیر این راهکارها راحت و کم هزینه بوده و مارا در تکامل و بهینه سازي این طرح ها یاري می کند
بعالوه انجام طرح هایی نظیر طرحی که هم اکنون در دست بررسی است می توانند اطالعات مفیدي را در اختیار قرار داده و 

 .توسعه و ترویج این روش هاي کوچک منطقه اي کمک کند در
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abstract 
Water scarsity issue in most Arid and Semi-Arid areas have been long considered as a 
major problem. Since many years ago, The residents of these areas used experimental ways 
to deal with water shortages and create the conditions for storage and maintenance of the 
water. In regional, small scale, These methods have proven over time that these simple and 
low cost structures , have significant performance. Today, with the development of new 
methods of water harvesting, these methods are in consideration and researchers try to 
reclame and update the local knowledge to find more efficient  solutions in this area 
moisture content.  

 
This study discusses the effects of the proposed structure on soil moisture period in two 
areas with 4.2 % and 22 % slopes in comparison to the testifier area. In nine month study of 
soil moisture, shows a significant difference between banquet collective area and testifier 
area. In nine month study,soil moisture, shows a significant difference between negarim 
collective area and testifier area. In fall, the averenge difference of 2.4 % slope, is 27 %. 
This difference increase to 31 % in 22 % slope. In winter, difference between two slopes in 
comparison to testifiers are both 15 %. Finally, in spring, averenge difference between 
decrease of soil moisture in both areas is 12 % 

 
Key words: Desertification, water harvesting, indigenous knowledge, traditional approach, 
land structures, absorbing banquet, soil moisture 

  
 
 


