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 چكيده:

يازهاي اوليه و ضروري خود  براي توليد محصول نمـي  ميزان بارش گياهان قادر به تامين نكمبودن در مناطق خشك دنيا و بالطبع كشور ما ايران، بدليل 
عامـل تضـمين   باشند. از آنجائيكه وقوع بارش در اين مناطق با توزيعي نامناسب و خارج از دوره رشد و رويش گياهان صورت ميگيرد، از اينرو نمي توانـد  

تبخير از دسترس خارج شده و در نتيجه دوران خشكي و كم آبـي   كننده كشاورزي اقتصادي باشد. از سوي ديگر بخش زيادي از بارش به شكل رواناب و
جـر  طي مراحل رشد گياهان مالحظه مي شود. در اين نواحي بخش اعظم بارندگي، به شكل جريانات سطحي، تبخير و يا ذخاير گودالي كه در نهايـت من 

ندكي از نزوالت جوي به سفره هاي آب زيرزميني وارد مـي شـود. از   به باتالقي يا نمكي  شدن اراضي مي گردد، از دسترس خارج مي شود و تنها بخش ا
 دست رفتن همين ميزان اندك آب بارندگي سبب بروز تنش هاي شديد رطوبتي در گياهان و كاهش چشمگير توليدات گياهي مي شود. عالوه بر مسائل

اري و خانگي و عـدم وجـود مـديريت صـحيح اراضـي در مجمـوع       فرهنگي و اجتماعي موثر، اتالف آب بدون كسب منافعي جهت مصارف كشاورزي، دامد
 عوامل بسيار مهمي هستند كه در بروز پديده بيابانزايي و افزايش ميزان فقر مناطق خشك تاثير مي گذارند.

مصـرف آب ناشـي از    از اينرو به منظور نيل به اهداف توسعه و كشاورزي پايدار در مناطق خشك ازجملـه ايـران، الزمسـت ضـمن صـرفه جـويي در           
تاي بارندگي،  مديريت مناسب منابع آب و خاك مد نظر قرار گيرد. در اين ميان توجه به فرآيند استحصال آب بـاران روشـي مطمـئن و مناسـب در راسـ     

جر به حصول مزاياي افزايش ميزان آب قابل دسترس در  واحد سطح اراضي زراعي بوده كه ضمن تقليل اثرات نامطلوب خشكي و خشكسالي در نهايت من
ش استفاده بهينه از رواناب در مصارف مختلف خواهد شد. استحصال آب در حقيقت مجموعه روش هاي بهره برداري از آب باران در مجـاورت محـل بـار   

 ه تامين نمود.است كه مي توان آب مورد نياز را بدون اتكا به سيستم هاي متمركز آبرساني از سطوح غير قابل نفوذ و عايق شده همان منطق

د فرآيند استحصال و جمع آوري آب پديده جديد و نويني نيست چرا كه ما فرهنگ سنتي غني و پرباري را در اين زمينه از تجربيات پيشـينيان خـو       
نه استحصال آب كـه توسـط   به يادگار داريم. لذا در اين مجموعه سعي بر آن شده تا چكيده اي از تجربيات و دستاوردهاي دانشمندان و محققين در زمي

)، گروه هاي بين المللي تحقيقاتي و موسسات عالي طي ساليان متـوالي  ICARDAبخشهاي مختلف از جمله مركز تحقيقات بين المللي مناطق خشك (
 WANAطق خشك و استپي ناحيـه  گرچه تاكيد زيادي براي استفاده از اين روشها در منايوا ارائه شده را بيان نماييم.  بدست آمده و به بياني ساده و ش

ولت هـاي بـين المللـي،    شده است، ليكن تجربيات حاصل بصورت كلي در تمام نواحي خشك دنيا كاربرد خاصي دارند. اميد است طراحان و سازندگان د
 افراد مطرح در عرصه تحقيق، پژوهش و توسعه مباحث كشاورزي به اين امرمهم توجه كافي داشته باشند.محققان ملي و 

 دانش بومي، استحصال آب، مناطق خشك، خشكسالي كلمات كليدي:

 مقدمه:

موضوع استحصال آب باران در كليه نقاط خشك دنيا مورد توجه واقع شـده و تـالش بسـيار و     امروزه با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و كمبود آب،
حلي براي توسعه آن به عنوان راه حل مقابله بـا خشـكي و خشكسـالي در حـال     سرمايه گذاري هاي  هنگفتي از طرف مجامع بين المللي و دولت هاي م

از آنجا كه بارندگي ولو به مقدار كم تقريبا در همه جا اتفاق مي افتد،قبل از اينكه به سيالب تبديل شـود و يـادر مسـير جريـان خـود دچـار        انجام است.
ري و مورد استفاده قرار گيرد. برخالف سيستم هاي متمركز و بزرگ مانند سـدها كـه   آلودگي گردد، به كمك روش هاي استحصال آب مي تواند جمع آو

ين دليـل  نياز به سرمايه گذاري و تكنولوژي پيشرفته دارد، سيستم هاي استحصال آب فناوري ساده دارند و در ابعاد كوچك قابل اجرامي باشند. بـه همـ  
 .ازاين روش بدون محدوديت مكاني مي توان استفاده نمود



كتـار  با وجود اراضي وسيع و غير قابل استفاده در مناطق خشك از جمله كشورمان ايران، و با علم به اينكه هر ميليمتر بارندگي كه در سـطح يـك ه       
ر از دوري يا نزديكي مي بارد مي تواند تا ده مترمكعب رواناب توليدكند، با بهره گيرذي از سيستم هاياستحصال آ باران مي توان اراضي زيادي را صرف نظ

 به ساير منابع و امكانات به زير كشت محصوالت زراعي برد و از سوي ديگر از بياباني شدن بيش از پيش كشور جلوگيري كرد.

 بهره گيري از فن استحصال آب مزاياي زيادي به همراه دارد كه ازان جمله مي توان به موراد زير اشاره نمود:     

 اي متمركز آبرساني از سد يا چاه و درنتيجه امكان تامين آب براي بهره برداراني كه بهاين منابع دسترسي ندارند.كاهش اتكا به سيستم ه -1

 عدم آلودگي ناشي از اختالط انواع پساب و گل آلودگي حاصل از فرسايش آبراهه اي كه غالبا در پايين دست حوزه هاي آبخيز اتفاق مي افتد. -2

 طق دور افتاده كه به منابع آبي معمول ا زقبيل چاه دسترسي ندارند.امكان تامين آب ساكنين منا -3

بهره برداري از يكي از مهمترين منابع آبي كشور كه با وجود قابليت هاي قابل توجه ليكن بدليل پراكندگي و كوچك بودن حوزه هـاي آبخيـز    -4
 مربوطه،  امكان مهارشان با احداث سدهاي بزرگ امكان پذير نمي باشد.

 ت گسترده مردم بومي منطقه  در مراحل طراحي، اجرا و نگهداري سيستم هاي مذكورمشارك -5

 نيز به همين منظور و جهت استحصال آب باران احداث شده اند. در گذشته حفظ و احيا سازه هاي سنتي كه -6

طق اطالعـاتي در خصـوص ذخيـره و مصـرف     از آنجائيكه كمبود آب در مناطق خشك يك بحران جدي و مداوم است، لذا الزمست ساكنين اين منـا      
سـتم  بهينه آب داشته باشند. براي رسيدن به اين منظور، استحصال آب بعنوان هدفي اقتصادي و مفيد مطرح مي شود و كسب اطالعات دقيق درباره سي

 هاي گوناگون جمع آوري آب و همچنين روشهاي مربوط به آن از نيازهاي عمده اين مبحث ميباشند.  

رچه مطالب زيادي در خصوص بحث استحصال آب با ديدگاه كارشناسي و فني در مجالت معتبر علمي به چاپ رسـيده اسـت، امـا ارزش چنـداني     اگ     
يك منطقه براي مجريان و دست اندركاران عرصه هاي اجرايي ندارد. بعالوه هر يك از اين مقاالت تنها ديدگاه هاي خاصي از تكنيك استحصال آب را در 

حيط زيست ويژه پوشش مي دهند. ساير پژوهش هاي صورت گرفته در اين مقوله، بصورت گزارش هاي كشوري و توسط ناشران محدودي بـه چـاپ   يا م
 مي رسند و اكثرا نيز محدود به يك محدوده جغرافياي خاص بويژه صحاري آفريقا هستند.

به گونه اي مطرح مي شود كه  -جوانب مهم استحصال آب، بصورت مختصر و مفيدبر خالف تحقيقات فني موجود در مجالت علمي، در اين مجموعه      
 )مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي منـاطق خشـك  ( ICARDA بتواند در سطح ملي پاسخگوي نيازهاي  تحقيقاتي و توسعه اي كشورهاي وابسته به

(پهنه هاي وسيعي از شـرق آسـيا و شـمال آفريقـا ) ارائـه شـده اسـت.          WANAباشد. برخي از اصول و روشهاي نسبتا مناسب و قابل تطبيق با نواحي 
و نمايندگان منطقه اي آن انجام شـده همـراه بـا مسـائل مـورد نيـاز بـراي         ICARDAهمچنين برخي يافته ها و نتايج تحقيقات كاربردي كه با نظارت 

 تحقيقات در آينده بصروت خالصه منعكس مي شود.  

اين مقاله، افزايش سطح آگاهي افرادي است كه مستقيما با كشاورزان سروكار دارند و موضـوع آن كسـب اطالعـات بيشـتر در     رش گاهدف اصلي از ن     
 خصوص پتانسيل بهره برداري از تكنيك استحصال آب است.

 

 ):Water Harvestingمفهوم  استحصال آب (

از زمين كه ممكن است رباي كشت گياهان ناكافي يـا نـاكرغوب باشـد،  جمـع آوري     استحصال آب بر اين اصل استوار است كه آب دريافتي در مناطقي 
ار كـم  شده و به بخش هاي ديگر منطقه اضافه شود. در مناطقي مطرح مي شود كه سهم اندكي از بارندگي را دريافت مي كنند و معموال اين مقدار بسـي 

جراي طرح جمع آوري آب باران سبب مي شود تا آب مورد نياز در دسترس گياهان اراضي بوده و پاسخگوي نياز گياهان براي توليد محصول نمي باشد. ا
 تحت كشت قرار گيرد و در نتيجه منجر به توليد اقتصادي مي گردد. 



ن بـه صـرفه اي   ميليمتر معموال در شرايط عادي نمي توانـد توليـد مقـرو    150هكتار و متوسط بارندگي ساليانه  4بعنوان مثال منطقه اي به وسعت      
ميليمتر) به نيمه  150هكتار) به گونه اي طراحي شوند كه بتواند سهم بارندگي ساالنه خود را ( 2داشته باشد. در همين شرايط اگر نيمي از اين اراضي (

كـه بـراي حمايـت از گياهـان     ميليمتر بارش دريافت خواهـد كـرد    300هكتار زمين باقيمانده ساالنه حدود  2ديگر اراضي منتقل نمايد، در اين صورت 
هكتار از وسعت كل اراضي را بـراي افـزايش و تقويـت آب در بخـش ديگـر اختصـاص        3حساس به خشكي، در طي دوران كم آبي كفايت مي كند و اگر 

در زمـين تحـت كشـت    ميليمتر بارندگي در سال دريافت كند. در صـورتي كـه توزيـع آب     600هكتار)، مي تواند حدود  1% زمين باقيمانده (25دهيم، 
ره مناسب باشد، امكان توليد طيف وسيعي از گياهان و محصوالت متنوع زراعي وجود دارد.  در عمل تنهـا بخشـي از آب استحصـالي قابـل هـدايت و بهـ      

آب بـاران از طريـق   استحصال آب مي گويند كه به اصول تجمـع  "برداري با صرف هزينه مناسب خواهد بود. به اين شيوه جمع آوري آب باران اصطالحا 
 رواناب و ذخيره آن به منظور استفاده موثر و مفيد اطالق مي شود. 

استحصال آب هم بطور طبيعي و هم با دخالت انسان در طبيعت و بصورت مصنوعي امكانپذير است. معموال پس از وقوع بارش هـاي تنـد و طوفـان،         
ضي پست حركت مي كند و در آنجا جمع آوري و در نتيجه زمين ها آماده كشـاورزي مـي شـوند    جريان آب مازاد روي سطح زمين به طرف گودالها و ارا

كه اين، روش طبيعي استحصال آب مي باشد. جمع آوري آب باران به روش مصنوعي عبارتست از كمك به افزايش رواناب از سطح آبگير و سـپس جمـع   
استفاده از آن. آب استحصال شده عالوه بر مصارف زراعي و باغباني، در مـواردي از جملـه    آوري و يا هدايت آب به  سمت يك منطقه اي معين به منظور

 تامين آب شرب مورد نياز انسان، دامها، حيات وحش و اهداف زيست محيطي ديگر نيز قابل بهره برداري است.

 

 سابقه تحقيق:

شكل گرفت. چندين هزار سال قبل در منـاطق  اساس فرآيند استحصال آب پايه و  همزمان با سكونت بشر در مناطق خشك و شروع فعاليت هاي زراعي،
و رشـد   خشك و نيمه خشك، وجود رودخانه هاي فصلي و جريانات آبي و آبهاي ذخيره شده در مخازن، ادامه حيات انسان ها را امكانپذير نمود و توسعه

استحصال آب بـه زيـر كشـت رفـت، امـا بتـدريج و بـا        فناوري ك با بهره گيري از شهرها را به همراه داشت.  ميليون ها هكتار اراضي واقع در نواحي خش
  گذشت زمان، بداليل متعدد اين شيوه رو به زوال گذاشت و كمتر مورد توجه قرار گرفت.

بل مالحظه اسـت. قـدمت   آسياي غربي و شمال آفريقا قااقع در واستحصال آب، نقش كشورهاي  نوعاستفاده از روشهاي سنتي و متگسترش در روند      
هاي ابتدايي و  اهد ديگر حاكي از آن است كه روشسال قبل برميگردد. شو 9000تاسيسات و سازه هاي جمع آوري آب در جنوب كشور اردن به حدود 

بي در صـحراي نقـب بـه    پيشينه كاربرد كشاورزي سيال سال پيش از ميالد مي رسد. 4500اوليه استحصال آب در بخش هايي از بين النهرين جنوبي به 
گردد، آب حاصل از رواناب را بـه سـمت    سال پيش برمي 1000خاص كه حداقل به  يگردد. در يمن با استفاده از سيستم قرن دهم قبل از ميالد بازمي

نفـر باشـد. در    300000هكتار اراضي زراعي هدايت مي كردند و توليدات كشاورزي حاصل از اين زمينها مي توانست پاسـخگوي نيـاز غـذايي     20000
يمن نيز به منظور توليد ذرت خوشه اي (سورگم) به شيوه سنتي و از قديم االيام از روانـاب حاصـل از بارنـدگي اسـتفاده مـي      در كشور  Tihamaجنوب 

 اده مردم ايـن نـواحي مـي   استفاده مي شد كه هم اكنون نيز مورد استف  khuskabaو Sailabaكردند. در بلوچستان و پاكستان هم از سيستم هايي بنام 
 باشد.

بخـش عمـده درآمـد    متـدوال بـوده و    استحصـال آب   سيسـتم هـاي  اسـتفاده از  در آفريقاي شمالي تحقيقات باستان شناسان حاكي از آن است كه      
است. در مناطق وسيعي از كشـور مـراكش   امپراتوران رومي از محل انبارهاي غله آن زمان، برپايه كشاورزي و با استفاده از رواناب حاصل از بارندگي بوده 

. در كشور تونس اين روشها با استفاده از سطوح شيبدار و ديواره ها، سابقه اي ديرينـه دارد و در  مي شوداستحصال آب استفاده روش هاي انواع هنوز هم 
شمال غـرب كشـور مصـر و منـاطق دشـتي       نامگذاري مي شوند. نواحي ساحلي   Mgoudو  Maskat ،Jessourاصطالح محلي تحت عناويني همچون 

 شمالي نيز سابقه ديرينه اي در استفاده از آب انبارها و ساختن بسترهايي به منظور جمع آوري رواناب و كشاورزي داشته اند.

 اجزاي مهم سازنده سيستم هاي استحصال آب:

ندگي جمع آوري و به طرف منطقه هدف هدايت شود. منطقه هـدف  قسمتي از زمين است كه باعث مي شود تمام يا بخشي از بار سطح آبگير (آبخيز):
 باشـد. ايـن سـطح     معموال در محلي خارج از محدوده سطح آبگير واقع شده است. سطح حوزه آبگير متغير از چند مترمربع تا چندين كيلومتر مربع مـي 

 ا يك محدوده سنگفرش شده باشد.مي تواند يك زمين كشاورزي، صخره اي و يا حاشيه اي و يا حتي پشت بام منازل ي



از نـوع  منبعي است كه رواناب به آنجا هدايت و ذخيره مي شود و تا زمان استفاده در آنجا باقي مي ماند. منبـع ذخيـره مـي توانـد     محل ذخيره سازي: 
 باشد.آبرفت  بستر آبراهه هاي فصلي  يا و (خلل و فرج خاك در محل ريشه گياه) داخل پروفيل خاك   مانند آب انبارها وسطحي، مخازن زيرزميني 

تامين آب مـورد نيـاز   كشاورزي، هدف عمده خش منظور مكاني است كه آب استحصال شده در آن محل مورد استفاده قرار مي گيرد. در بمنطقه هدف: 
 است. نساناتامين نيازها و احتياجات كه در مصارف خانگي هدف اصلي،  در حاليحيوانات است گياهان يا 

 

 

 

 

 

 

 : اجزاء عمده سيستم استحصال آب1شكل 

 انواع سيستم هاي استحصال آب باران :معرفي 

بوجـود   با توجه به اينكه فرآيند استحصال آب بعنوان يك سنت كهن در اغلب مناطق خشك دنيا معمول بوده لذا تكنيك هاي متفاوتي نيز در اين راسـتا 
طرق گوناگون و معموال بر اساس نحوه استفاده يا ذخيره سازي آب انجـام مـي شـود. امـا رايـج تـرين       طبقه بندي سيستم هاي استحصال آب ب. آمده اند

 مبناي طبقه بندي كه هم اكنون نيز مورد استفاده است، اندازه و وسعت سطح آبگير است. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : انواع روش هاي استحصال آب باران  2كل ش

 

 

 



 ):Micro catchmentsسيستم هاي آبگير كوچك (

ــاب            ــتم روان ــن سيس ــود. در اي ــي ش ــع آوري م ــاه جم ــول كوت ــا ط ــك ب ــز كوچ ــطح آبخي ــك س ــطحي از ي ــاب س ــك روان ــر كوچ ــطوح آبگي  در س
در محل ريشه گياه ذخيره و مستقيما استحصالي جمع آوري شده در يك قطعه زمين زراعي، در مجاورت سطح جمع آوري به بهره برداري مي رسد. آب 

مترمربع  1000ا حدود ترسد. سطح آبگير از چند مترمربع  د و يا داخل مخزني جمع آوري و در مواقع مورد نياز به مصرف ميتوسط گياه مصرف مي شو
مصـتوعي  منظـور افـزايش توليـد روانـاب پوشـش       بهتغير است. سطح آبگير ممكن است بشكل طبيعي با پوشش گياهي دست نخورده و بكر باشد و يا م

 بگير از جمله پشت بام و حياط منازل و سطوح مشابه غيرقابل نفوذ نيز جزء سطوح آبگير كوچك منظور مي شوند.   داشته باشد. ساير سطوح آ

 ):On Farmسيستم هاي دورن مزرعه اي (

بـوده و سـازگازي   مزرعه اي طراحي نسبتا ساده اي دارند و با صرف هزينه اندك احداث مي شوند. از اينرو به آساني قابل اجـرا  سيستم هاي آبگير درون 
م انتقال ندارنـد.  نسبتا زيادي نيز دارند. در مقايسه با سطوح آبگير بزرگ، آبگيرهاي كوچك توانايي بيشتري در توليد رواناب دارند و معموال نياز به سيست

در اراضي كشـاورزي مـي شـوند.    استفاده از سطوح كوچك جمع آوري كننده آب، فرسايش خاك را نيز كنترل نموده و منجر به ته نشين شدن رسوبات 
 د.گرچه سطوح كوچك آبگير در هر نوع شيب و براي هر محصول زراعي قابل اجراست، ليكن نياز به نگهداري مداوم و تحمل زحمات نسبتا زيادي دار

تشكيل دهنده ايـن سيسـتم در    ، كشاورز مي تواند هم بر سطح آبگير و هم منطقه هدف كنترل و نظارت داشته باشد. كليه اجزاءدر سيستم هاي كوچك
سطوح آبگير كوچك يـا سيسـتم   مهم ترين سيستم هاي  . حاشيه زمين زراعي تاسيس مي شوند كه به لحاظ مراقبت و نگهداري يك مزيت بشمار ميايد

 عبارتند از:   WANAهاي درون مزرعه اي در نواحي خشك 

 :)Contour ridges(پشته هاي تراز -1

متري باالي پشـته   2تا  1متر از يكديگر ساخته مي شوند. فاصله  20تا  5در امتداد خطوط تراز با فاصله اي يا پشته هاي خاكي خاكريزها  روشدر اين 
تناسـب بـا تغييـرات    در نظر گرفته مي شود. مپشته ها بعنوان سطح آبگير مابقي سطه بين به كشت محصوالت زراعي اختصاص داده مي شود در حاليكه 

 % احداث مي شوند. 50% تا 1بين وت است. اين پشته ها در شيب هاي تفاع رواناب جمع شده در پشت خاكريزها، ارتفاع پشته متفاشيب زمين و ار

 

 

 

 

 

 
 

 : احداث پشته هاي خاكي روي خطوط تراز براي حفاظت از بوته هاي جوان و تامين آب 3شكل 
 نصحاري اطراف كشور ارد –مورد نياز گياهان در محيطهاي خشك 

 

ي، ه افـ وعلبـا ارزش مرتعـي و   احداث خاكريزهاي نواري در امتداد خطوط تراز يكي از مهم ترين تكنيك هاي است كه جهت حفاظت از رشد گونه هـاي  
 گراس ها و درختان در شيب هاي ماليم وتند مناطق استپي كاربرد زيادي دارد.

 



 پشته هاي هاللي شكل (نيم دايره اي) و ذوزنقه اي: -2

شامل پشته هاي خاكي است كه به اشكال گوناگون نيم دايره اي، هاللي و ذوزنقه اي در قسمت باالدست شيب احداث مي شوند. فاصـله بـين    ين روشا
شـد  اي رخاكريزها بايد به اندازه اي باشد كه سطح آبگير مناسبي براي جمع آوري رواناب ايجاد شود. رواناب در قسمت جلوي پشته كه محل مناسبي بـر 

تـا   1متغير و بـين   پشته ها از يكديگرگياهان است، جمع ميشود. معموال اين پشته ها در رديف هايي بصورت متناوب ساخته ميشوند. فاصله بين انتهاي 
كـه روانـاب   يـد  بوجـود مـي آ  گودال هاي كوچكي خاك براي احداث پشته ها ، شدن جابجا بعلن سانتيمتر است.  50تا  30متر و ارتفاع هر پشته نيز  8

در و همچنـين  در اراضـي مسـطح و كـم شـيب      روشريشه گياه، داخل خاك ذخيره مي شود. از اين  حدودهداخل اين گودال ها جمع آوري شده و در م
 احداث اين پشته ها عمدتا براي اصالح و احياء مراتع و توليد علوفه كاربرد زيادي دارد.  استفاده مي شود.%  15تا حد شيب هاي 

 

 

 

 

 

 

 هاي آرام  در شمال سوريه به منظور جمع آوري مازاد آب پس از وقوع بارش Atriplex: خاكريزهاي نيم دايره اي با پوشش گياه  4 شكل 
 

 تراس هاي كماني شكل ويژه اي از پشته هاي نيم دايره اي است كه پشته هاي با حفاظي از سنگ در پايين دست پوشش داده مي شود. 

 

 

 

 

 
 

 كوي كماني شكل جمع آوري آب مازاد جهت كشت درختان انجير در شمال غرب كشور مصر: س 5 شكل

 )Small Pitsي كوچك : (چاله ها -3

هـم   WANAامروزه در بخـش هـايي از سـرزمين    و  رد) يك روش بسيار قديمي است كه غالبا در آفريقاي غربي و شرقي رواج داPittingايجاد گودال (
متر متغير مي باشـد. مشـهورترين سيسـتم     2تا  3/0ش براي احياء اراضي تخريب شده بسيار مناسب است. قطر هر چاله بين . اين رواستمورد استفاده 

با افـزودن  سانتيمتر احداث مي شود.  15تا  5است كه گودال هايي به عمق  ) Zayذي (حفر گودال مر بوط به كشور بوركينافاسو و تحت عنوان سيستم 
گـودال  اطـراف  يـواره كوچـك   دبـراي سـاختن   درون گـودال   ز برداشت شده امي شود. از خاك استفاده انواع گياهان براي كشت ، به خاك كودمقداري 

 

 



جاي سيستم استحصال نتيجه امر به در صورتي كه اين چاله ها در اراضي مسطح و فاقد شيب حفر شوند، در مقايسه با اراضي شيبدار، شود.  استفاده مي
 .توصيه مي شوداصالح مراتع احيا و  اين روش جهترطوبت در خاك خواهد بود.  آب، روشي براي حفظ

 )Small runoff basinsحوضچه هاي كوچك رواناب: (  -4

 ، سازه هاي مسـتطيلي شـكلي انـد كـه از اطـراف توسـط پشـته هـاي خـاكي كوتـاه محصـور            استعروف م Negarimاين حوضچه هاي كوچك كه بنام 
ر به لحاظ موقعيت به گونه اي قرار مي گيرند كه بيشترين شيب زمين به موازات قطر بزرگ لوزي باشد تا جريان رواناب بتواند مي شوند. سطوح مورد نظ

مسـطح و بـدون شـيب    زمـين هـاي   احداث حوضچه ها، برسد. مناسب ترين اراضي جهت  ،ار گياهستقرمحل ابه راحتي به پايين ترين گوشه لوزي يعني 
نوع سازه ها پرورش هر گونه گياهي امكانپذير است، اما غالبا بر اي گونه هاي درختي از جمله پسـته، زردآلـو، زيتـون، بـادام و انـار      است. هرچند در اين 

درصـد بارنـدگي را استحصـال و بـه      80تـا   30در صورت مراقبت كامل و دقيق سطوح آبگير، اين سيستم مـي توانـد   بيشترين كاربرد و بازدهي را دارد. 
 .  اهان برساند. حفاظت خاك يكي ديگر از جنبه هاي مثبت احداث اين سطوح آبگير استمصرف گي

 

 

 

 

 

 و تجمع رواناب در پايين ترين قسمت سطح آبگير در محل رشد گياهان Negarim: استفاده از سيستم  6شكل 

 Runoff Stripsرواناب: سطوح نواري استحصال  -5

ر شيب هاي ماليم است. اين روش در محيط هاي خشك تر كه ميزان توليد محصوالت در سطح پاييني اسـت،  استفاده از خطوط رواناب روش مناسبي د
باالدست بعنوان سطح جمع آوري كننـده آب در   متوالي نوار نواراز دو كاربرد زيادي دارد. در امتداد خطوط تراز، زمين به نوارهايي تقسم بندي مي شود. 

سطوح باالدست استحصال شده از تحت تاثير ميزان آب  ت محصول اختصاص داده مي شوند كه بازدهي آنن دست به كشنظر گرفته مي شود و نوار پايي
 . پاكسازي و فشرده كردن سطح خاك كمك شايان توجهي به افزايش توليد رواناب مي كند.خواهد بود

 

 
 

 

 

 سوريه رمازاد جهت تكميل آبياري در شمال كشورواناب استحصال : نوارهاي 7 كلش
 

رايج است. با اجراي اين روش احتمـال    WANAعمدتا براي كشت جو و ديگر محصوالت زراعي در مناطق استپي وسيعي در ناحيهروش استفاده از اين 
 ار گيرد. ريسك كشاورزي كاهش و اساسا فعاليتهاي توليدي و زراعي بهبود ميابد. بعد از برداشت محصول، اين عرصه ميتواند مورد چراي دامها قر

 

 
 



 )Inter-row systemديفي: (زهكش هاي چند ر -6

طبيعي بصـورت  امتداد شيب زمين در احتماال بهترين شيوه در مناطق هموار و مسطح بشمار ميايد.  معروف شدهاين سيستم كه بنام آبخيزهاي جاده اي 
يا مواد شـيميايي  يا سطح آنها با ورقه هاي پالستيكي و مي شوند  خاكريزها فشرده و متراكمشكل در مي آيد.  كانال هاي عريض و با سطح مقطع مثلثي

 ا رواناب بيشتري توليد شود. تپوشانده مي شود غيرقابل نقوذ 

 )Meskatبندسار: ( -7

كـه در   وجود دارد Meskatدر اين روش يك سطح آبگير بنام اطالق مي شود. سيستم سنتي استحصال آب به  Meskatبا نام در كشور تونس اين روش 
محصـور مـي    داراي سـرريز  قرار گرفته است. برخي مواقع اين سطوح آبگير، از اطراف توسط پشته هاي Manqaمجاورت اراضي مسطح تحت كشت بنام 

  خوشـاب كند. در بلوچستان و پاكستان روشي مشابه تحـت عنـوان   مي هدايت ه داخل منطقه كشت فرسايش بواند جريان رواناب را بدون شوند كه مي ت
 مرسوم است و بيشتر براي كشت و پرورش محصوالت زراعي به كار مي رود. 

 
 
 
 

 در كشور تونس Meskat: اجراي سيستم 8 شكل

 )Contour – bench terracesروي خطوط تراز: (بندي  تراس -8

استحصـال آب جهـت حفاظـت آب و خـاك     وري فنـا اين روش شامل سكوهاي واقع بر روي خطوط تراز است كه در شيبهاي بسيار تند احداث و توام با 
آب شـود.  مـي  خاك فرسايش موجب كاهش سرعت آب و جلوگيري از هستند و توسط ديواره هاي سنگي تراز استفاده مي شود. سكوهاي كشت معموال 

آن را ميتـوان در تـراس هـاي قـديمي     بـارز  مي شود. نمونه تامين تراس ها ن مابيمناطق بدون كشت و شيبدار حاصل از مورد نياز اين سكوها از رواناب 
   كشور يمن مشاهده نمود.

 
 

 
 

 
 

 يمنكشور كوهستان هاي  -: نمايي از تراسهاي واقع بر روي خطوط تراز  9شكل 
 

 

 

 



 سيستم پشت بام ها (سطوح فوقاني پوشش دار):

منازل و يا هر سطح غير قابل نفوذ ديگري مانند جاده ها آب باران از پشت بام منازل و ساختمانهاي بزرگ، گلخانه ها، حياط بخش عمده در اين سيستم 
را طي نمـوده و متناسـب بـا نـوع     جمع آوري و سپس ذخيره سازي مي شود. آب استحصال شده بسته به نوع سطح جمع آوري كننده، مراحل پاكسازي 

ازهـاي دامـي و حيـواني كـاربرد دارد، لـيكن در مصـارف       رچه اين روش عمدتا بـراي تـامين ني  گمورد استفاده قرار مي گيرد. بعد از تصفيه شدن مصرف 
 زي نيز جايگاه خاص خود را دارد. كشاور

 سطوح آبگير بزرگ و سيستم هاي سيالبي:

  آبگيــرســطح مشخصــه بــارز ســطوح بــزرگ آبگيــر و سيســتمهاي ســيالبي، جمــع آوري آب از ســطوح آبگيــر نســبتا بــزرگ اســت. غالبــا             
ستپي يا منطقه كوهستاني باشد. سطح جمع آوري آب در اين سيستم معموال خارج از محدوده مزرعه و در موقعيتي مي تواند يك مرتع طبيعي، منطقه ا

استحصال آب از شـيب   "اين سيستم با اصطالحاتي مانندقرار دارد كه كشاورزان كنترل بسيار كمي بر آن داشته و يا اصال نمي توانندبر آن نظارت كنند. 
معرفي مي شود. وجود رواناب هاي تند و جريانـات آبراهـه اي در سـامانه هـاي آبگيـر       "برون مزرعه ايال از يك سامانه آبگير استحص"و يا  "هاي طويل

سطوح آبگيـر ميـزان روانـاب ايجـاد     اين در بزرگ وجه تمايز اين سطوح با سطوح آبگير كوچك و داراي جريانات شياري و ورقه اي (صفحه اي) ميباشد. 
هاي ساليانه متغير است. آب جمـع آوري شـده معمـوال در مخـازن سـطحي يـا        %  بارش50ر از كمت وسطوح آبگير كوچك از كمتر  در واحد سطحشده 

 . زيرسطحي ذخيره مي شود

 2هـدف  معروف هستند. با توجه به موقعيت منطقه  "سيالببهره برداري از سيستم هاي "در نواحي استپي معموال سطوح آبگير بزرگ و وسيع بنام      
 نوع سطح آبگير بزرگ و سيستم سيالبي وجود دارد:

 )Wadi – bed systemsبستر مسيل (بهره برداري در  -1

 )Off- wadi bed systems( ب در اراضي خارج از بستراليسانحراف  -2

 )Wadi – bed systemsبهره برداري در بستر مسيل (

و يا بداخل پروفيل خاك  نفوذ كرده و ذخيـره  تجمع يافته ده مي شود. جريان آب بر روي سطح در اين روش از بستر مسيل براي ذخيره كردن آب استفا
 مل بر موارد ذيل است: ترد و مشكاربرد زيادي دا WANAمي شود. اين روش در نواحي استپي 

 مزرعه اي:ذخيزه داخل مخازن 

صورت وجود شرايط مناسب مي توانند سدهاي  كوچكي را براي ذخيـره كـردن   و زمين هايشان عبور مي كند، در  كشاورزاني كه مسيل ها از ميان مزارع
 بخشي يا تمام جريان رواناب، احداث نمايند. 

 

 

 

 
 

 

 ايستگاه تحقيقات شمال سوريه -ICARDAمحصوالت زراعي در  مزرعه اي براي استحصال آب جهت آبياريداخل : مخازن كوچك  10شكل
 

 



سرريزي با ظرفيت مناسب است كه براي جريانات پيك مازادي كه ممكن است از داخل مسيل عبـور كنـد، احـداث    مهم ترين ويژگي اين سيستم وجود 
تامين نماينـد، سـبب افـزايش و    را مي توانند آب مورد نياز انواع محصوالت  و مخازن در صحاري و باديه ها بسيار مفيد و مثمر ثمر هستنداين مي شود. 

 به همراه داشته باشند. زيست نافع زيادي را براي محيط تثبيت توليد محصوالت شده و م

 كشت بر روي بستر مسيل :

بيشتر در بستر مسيل هاي با شيب آرام رايج است. معموال بدليل شيب كم زمين و سرعت پايين جريان، رسوبات فرسايشي در بستر مسـيلها   اين تكنيك
ر عـرض  دكوتـاه  احداث سدهاي  مصنوعي و و به شيوه طبيعي ند. ته نشين شدن رسوبات د مي آورته نشين شده و عرصه مساعدي براي كشاورزي بوجو

 .رددميگ آبراهه هاكشت دامنه وسيعي از محصوالت بويژه در مناطق حاشيه اي امكان بستر مسيل انجام مي شود. احداث اين ديواره ها منجر به افزايش 

 )ssourJeخوشاب: (

مي عريضي بكار ميرود كه غالبا در عرض مسيل هاي پرشيب در جنوب تونس احداث مي شدند. چون شـيب مسـيل   در توصيف ديواره هاي قديخوشاب 
، رسـوبات تـه   بسيار زياد است، از اينرو ارتفاع ديواره ها زياد خواهند بود. به مرور زمان طي ساليان متمادي زماني كه آب در پشت ديواره جمع مي شـود 

 تا يك محيط مناسب براي رشد گياهان فراهم مي شود. نشين و فشرده مي شوند و نهاي

 

 

 

 

 

 تونسكشور در مسيل هاي جنوب احداث شده سنتي حوشاب هاي :  11 شكل

 ):bed wadi-Offسيستم هاي خارج از مسيل (

د هستند، هـدايت مـي شـود.    ر اين سيستم با احداث سازه هايي، آب از مسير اصلي خود منحرف و به سمت زمين هاي مجاور كه براي كشاورزي مستعد
 عبارتند از: مشابه اين ساختار، سازه هاي ديگري نيز براي جمع آوري آب باران از سطوح آبگير خارج از بستر مسيلها وجود دارند كه 

 :)Water spreading( پخش سيالب

شت گياهان زراعي مناسب هستند، هدايت مـي شـود.   بطرف اراضي مجاور كه براي كو در اين تكنيك قسمتي از جريان مسيل از ميسر اصلي خود خارج 
ام در اين منطقه آب فقط در ناحيه ريشه گياهان ذخيره و بعنوان مكمل بارندگي محسوب مي شود. عمليات توزيع و پخش آب با كمك سازه هـايي انجـ  

راي سيستم پخش سيالب به زمين هاي نسبتا هموار، جريان آب توسط يك ديواره خاكي به مكان ديگري خارج از مسير مسيل انتقال ميابد. اج. مي شود
 يكنواخت و منظم با شيب ماليم نياز دارد. 

 :طولي بلندخاكريزهاي 

متـر   100تـا   10شكل باز با طول حدود Vل پشته هاي خاكي بزرگ نيم دايره اي، هاللي و اممعروف است، ش Tabiaاين سازه كه در كشور تونس بنام 
، حفاظت و نگهداري از گونه هاي درختي، بوته اي و گياهان يكسـاله در  د اصلي پشته هاكاربرمتر ميباشد.  2تا  1ريز) و ارتفاع (فاصله بين رئوس هر خاك

 و همچنين گياه سورگم و ذرت در صحاري آفريقا است. WANAنواحي 

  



 

 

 

 

 
 

 Matmataكوهستان  -) در جنوب تونسTabia: نمونه اي از خاكريزهاي بزرگ( 12شكل 

 :گيرآبتخر و اس

و هـم از   هستند كه درون زمين، در مناطق با شيب ماليم حفر مي شوند و مي توانند آب را هـم از بسـتر مسـيل هـا    ذخيره آب ، مخازن خاكي استخرها
ده از مخـازن ذخيـره   استفا. معروف هستند "آبگيرهاي رومي"مع آوري نمايند. در بخش هايي از شمال آفريقا اين مخازن بنام سامانه هاي آبگير بزرگ ج

 آب در كشور هندوستان رواج زيادي دارد

 
 
 

 
 

 : احداث آبگير در شرق سودان  14شكل                                            استخرهاي قديمي رومي                                :13 شكل                        

 آب انبارها:

مترمكعب است.اين مخازن داخل صخره ها و نـواحي كوهسـتاني و سـنگي     500تا  10ني سنتي هستند كه ظرفيت شان بين آب انبارها مخازن زيرزمي
مترمكعب داخل زمين و زيرقشري از صـخره هـاي    300تا  200احداث مي شوند. در شمال شرق كشور مصر، كشاورزان، آب انبارهاي بزرگي با ظرفيت 

ديواره ها توسط نوعي گچ غير قابل نفوذ پوشـيده شـده اسـت.    ره، سقف آب انبار را پوشش ميدهد و اي از سنگ يا صخ گذاشته اند. اليهمحكم به يادگار 
مي شود. نقش اين مخـازن در بقـا و   آب انبار هدايت ت تر به سمرواناب يا از سطح يك سامانه آبگير در نزديكي مخزن جمع آوري و يا از يك حوضه دور

ق خشك بسيار حياتي است. آب انبارها معموال به منظور مراقبت و پرورش گياهـان در باغچـه هـا و باغهـاي كوچـك منـازل       حفظ جوامع روستايي مناط
 مسكوني روستائيان و همچنين تامين نياز آبي دامها استفاده مي شوند. 

 

  



 ا:هتپه از حاشيه رواناب جمع آوري 

در اين روش، رواناب توسط مجاري كوچـك بـه زمـين هـاي مسـطح و      . معروف استب پخش سياليا همان  Silabaاين تكنيك در كشور پاكستان بنام 
  هموار در پايين دست شيب منتقل مي شود. اراضي زراعي مورد نظر، تسطيح و توسط خاكريزهايي در اطراف محصور مي شوند.

 

 

 

 

 

 

  سيستم جمع آوري رواناب تپه اي در زمان حركت جريان به سمت پايين تپه : 15 شكل
 

 

 جمع بندي:

 هايصه هاي منابع طبيعي از جمله عواملي هستند كه ظرفيت مناطق استپي را براي تامين نيازروقوع خشكسالي هاي مكرر و بهره برداري بيرويه از ع
عي و زيست غذايي بشدت محدود مي كند. نتيجه امر هم چيزي نيست جز افزايش مهاجرت جمعيت به سمت مراكز شهري كه بالطبع مشكالت اجتما

قيقاتي در محيطي را بدنبال خواهد داشت. با نگاهي گذرا به اين وقايع و پيامدهاي ناشي از آن، لزوم توجه به طرحهاي حفاظتي و توسعه فعاليتهاي تح
زيادي بدنبال دارد. در متاطق خشك دور از انتظار نخواهد بود. عدم اقدام موثر در اين راستا و در نتيجه ادامه روند تخريب و مهاجرت، خسارتهاي 

اقدام موثري در جهت بهبود مديريت منابع بايستي صورتيكه قرار باشد استانداردها  و سطح زندگي مردم بهبود يابد و نرخ مهاجرت نيز كاهش پيدا كند، 
 طبيعي در مناطق خشك انجام شود.

شمار مي آيد. بر خالف انتظار در اين مناطق معموال مديريت بارش  بارندگي جزو اهم خصوصيات بهسيماي منابع طبيعي مناطق خشك در بررسي      
تحقيقاتي، مهار بارش  ي جامعكليه طرحهادر بنحو مطلوبي انجام نمي شود، بطوريكه بخش اعظم بارندگي به اشكال مختلف از دسترس خارج مي شود. 

ود. در اين مقوله پرداختن به بحث استحصال آب، مي تواند در نظر گرفته ش امري حياتي و ضروريبايد بعنوان به منظور استفاده موثر و بهينه از آن 
 نقش مهمي در هماهنگي و هم جهت شدن اهداف نظري و پروژه هاي اجرايي داشته باشد.

يي و معرفي سيستم هاي لذا شناسا مقادير متنابهي فناوري هاي باال باشد به نظر نمي رسد كه پايدار باشند.طرح هايي كه بر اساس استفاده از      
براي يك فناوري پيشرفته هاي ذخيره آب  مهر چند دانش سنتي  ساخت اين نوع سيستجايگاه خاص خود را دارد.  سنتي جمع آوري و استحصال آب

سنتي جمع آوري و  هايسيستم لذا ضروري است االخص در ايران رو به افول مي باشد. در نقاط مختلف بغلبه بر مشكل كم آبي است ليكن متاسفانه 
ال دي برداشته شود.در اين مناطق گام بلندامداران ساكن ضعيت معيشتي ودر بهبود تا عالوه بر حفظ منابع طبيعي كشور  استحصال آب باران احيا شود

ايران نيز اين سيستم  مي باشند و دروش هاي مناسبي جهت تامين آب در همه جاي دنيا ر نوجه به آنچه بيان شد ميتوان گقت كه شيوخ خاي سنتي
 و با احيا و به  در دهه هاي آتي مهيا نمودبراي بحران كم آبي  كه از گذشته داشنه اند مي توان ار هم اكنون خود رابا كارايي مناسب و سابقه طوالني ها 

     عه را قبل از وقوع كرد.عالج واقكه گسترش وسيعي در ايران دارند اين سيستم ها روز رساني 

زياد برآن است كه تكنيك جمع آوري آب بعنوان بخشي از طرحهاي بزرگ كه به منظور تلفيق منابع آب و خاك طراحي شده اند، در نظـر گرفتـه    تاكيد
 شود و همچنين كليه ابعاد و ديدگاه هاي فني، كشاورزي، اقتصادي و اجتماعي و اهداف بنيادي منظور شوند. 
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