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ون كـره زمـين و نبـود تكنولـوژى الزم     هاى گوناگ ، توزيع نابرابر منابع آب شيرين در بخشو مشكالت فراوان تهيه آب مورد نيازدر كنار عوامل 
امـا   كرده است.ت را دو چندان مشكال آن، تأمين آب آشاميدنى را براى ساكنان برخي از مناطق كره زمينبردارى و مصرف مجدد آب در  براى بهره

راههاي مقابله با شرايط سـخت را در  تجربه نشان مي دهد انسان هم توانسته است در مدت كوتاهي سازگاري مناسبي با شرايط موجود پيدا كرده و 
تغييرات اقليمي و به تبع آن خشكساليهاي سالهاي اخير سـبب خسـارات فراوانـي بـه بسـياري از زيـر سـاخت هـاي          طي مدتي كوتاهي طي نمايد.

سـبب  از چنـد گـاهي    نيـز هـر  رواناب هاي ناشي از بارش در شهر هـا و روسـتاهاي اسـتان،    اين در حالي است  استان گلستان شده است كشاورزي
قسـمتي از مشـكالت آب شـرب،    عالوه بر جلوگيري از خسـارات ناشـي از آن،    با مديريت درست اين روانابها مي توان مي گيردد خسارتهاي فرا.اني 

ان سـطوح عـايق   شوي ماشين ها و دستشويي و غيره را تامين نمود. اين در حالي است كه هر روز بر ميـز تآبياري فضاي سبز خانه ها، شهرها و شس
و نياز آبي انسانها نيز به همين نسبت در حال افزايش بـوده ولـي    ناشي از ساخت و سازهاي مناطق مسكوني، صنعتي و .... در حال افزايش مي باشد

عه اين مناطق مـي  محدوديت هاي تامين آب و فشارهاي ناشي از تغييرات اقليمي و خسارات احتمالي از عوامل اصلي و باز دارنده در پيشرفت و توس
 .باشد لذا برنامه ريزي براي استفاده از تمامي پتانسيل هاي موجود مي تواند تنها راه پيش روي نسل حاضر و نسل هاي بعدي باشد
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 مقدمه

آنها نقش داشته است هرچند اقدامات بشـر   ءعين حال در تجديد و احيابشر در طول تاريخ منابع محيط اطراف خود راتخريب و ضايع نموده در 
 جنبه موضعي و يا منطقه اي داشته استدهه هاي قبل همواره اثرات اقتصادي و زيست محيطي مثبت و يا منفي را به همراه داشته ولي ابعاد آن تا 

و زيست محيطي مقياس جهاني پيدا كـرده   نفي بشري بر مسايل اقتصاديدامنه اثرات اقتصادي و زيست محيطي مثبت و يا م ولي  در سالهاي اخير
دهد كه در سال هاي اخير تخريب منابع زيست محيطي كامال جدي بوده اسـت كسـاني كـه بـه موضـوع       است. ارزيابي هاي به عمل آمده نشان مي

هوا و آب دريا ها مي گردد. تخريب اليه  ،خاك، آلودگي آب ،نرژيتوجه دارند شاهد انتشار آمار و اطالعاتي در زمينه عدم كفايت در توليد و مصرف ا
همه ايـن عوامـل    اوزون در اليه باالي جو زمين و تراكم آن در سطوح پايين تر كه هر يك آثار زيان باري بر حيوانات گياهان و بهداشت انسان دارند.

هيدرولوژيك زمين شده است طبيعي لوژيكي و بهم خوردن سيكل و چرخه تغييرات هيدرو به اينجا ختم گرديد كه ما شاهد افزايش دماي متوسط و
كمتر از متوسط جهاني داشته اند و يا مناطق با اقليم خشـك و نيمـه    براي مناطقي كه داراي بارندگي دسترسي به آب شيرين و سالم را اين شرايط

 .كرده استخشك سخت تر 
لودگى منابع آب شيرين و نابودى محيط زيست از عـواملى هسـتند كـه بـه بشـر محتـاج       منابع آب شيرين، رشد جمعيت، آ  در كنار محدوديت

دهند. اين آينده تيره بيش از پيش دامنگير ساكنان قاره آفريقا و آسيا خواهد بود، جايى كـه از هـم اكنـون     اى تيره مى هميشگى آب، خبر از آينده
هاى گوناگون كره زمين و نبود  ر عوامل گوناگون، توزيع نابرابر منابع آب شيرين در بخشكند. در كنا ها خودنمايى مى كمبود آب بيش از ساير قاره

جـدي   تمشـكال ، بـا  آن، تأمين آب آشاميدنى را بـراى سـاكنان   برخي از مناطق كره زمينبردارى و مصرف مجدد آب در  تكنولوژى الزم براى بهره
و راههاي مقابله با  كرده سته است در مدت كوتاهي سازگاري مناسبي با شرايط موجود پيداانسان هم توانتجربه نشان مي دهد اما  روبرو نموده است
 در طي مدتي كوتاهي طي نمايد.شرايط سخت را 

 اهميت و جايگاه آب در فرهنگ ايران و جهان
مدن هاي اوليه عالوه بر خاك به فراواني ت برخوردار بوده است. توسعه اكثرو حتي باالتر از آن  ز اهميتي معادل با خاكاپيشينيان، آب در ميان 

كه آب نيز وابسته بوده است. وجود آب درشكوفايي تمدن ها بقدري حائز اهميت است كه اين تمدن ها را تمدن هاي آبي يا هيدروليك مي ناميدند 
شهر با اهميت و بزرگي را در دنيا نمي توان  و مصر است. هيچ (عراق فعلي) از نمونه هاي بارز آن تمدن هاي نخستين در جنوب ايران، بين النهرين

 سراغ گرفت كه در كنار رودخانه يا منبع عظيمي از آب قرار نداشته باشد. 
هاي آباداني، آباد و آبادان (به  گويند. واژه نخستين حروف الفباي فارسي با آب (الف و ب ) آغاز مي شود. بهمين دليل آب را الفباي زندگي مي

 فته ازآب است. معني تمدن) برگر



آب را درجريان زندگي مي دانستند كه از چشمه يا كوه بيرون مي آمد. بهمين دليل هيچگاه آب را بدون پسوند زنده يا واژه اي  ،اقوام باستاني
ن مصري عقيده داشتند شود. موبدا يا در عبري از آب زنده ياد مي بردند. در عربي هميشه از جريان آب و كه حاكي از زنده بودن آن باشد بكار نمي

دعا كه زمين از آب مقدس كه هنوز در زير زمين جريان دارد بوجود آمده است و پيدايش زمينهاي حاصلخيز دلتاي رودخانه نيل را شاهدي بر اين م
 مي ديدند. به باور مصريهاي باستان سرزمين فراعنه را خداي رود آفريده است.

بسياري از اين باورها را در مورد آب و خاك زير سوال برده است اما بايد پذيرفت كه پيكره زندگي ما را يافته هاي جديد  هر چند دانش امروز و 
آب در  همين باورها تشكيل مي دهد كه گذار و رها كردن آنها اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار است. ذكر اين مطالب نه براي اثبات اهميت خاك و

ها سرانجام  ك و گياه است بلكه تنها تذكاري بر وابستگي ما بر اين منابع است و اين كه رها شدن از اين وابستگيعلم رابطه آب و خا زندگي و يا در
رود و تا  مند است خود بخشي از اين سيستم به شمار مي انجامد. انسان كه از تنعم روابط آب و خاك و گياه بهره به جهالت و از بين رفتن منابع مي

سجام اين روابط بكوشد. اين امر بخصوص براي كساني مانند متخصصان آب و خاك و آبياري و كشاورزي كه وابستگي شغلي به حد كمال بايد در ان
زيرا شناخت  البته بشر همواره در شناخت روابط بين عناصر سيستم آب و خاك و گياه كوشيده است. آن دارند از اهميت زيادتري برخوردار است.

 كمك كرده است كه بهره بيشتري از آب ببرد.بهتر اين روابط به او 
 

 دسترسي به آب سالم كليد توسعه
هاي ناشي از مصرف آب غيربهداشتي، محدود شدن امكانات توسعه اقتصادي و افزايش تنش  آبي و بهداشت ناكافي منجر به افزايش بيماري كم

آالت و حمايت از  ها و ماشين نظافت، كشاورزي، موتور اتومبيلبراي آشاميدن، استحمام، آشپزي،  ،آب براي حيات شود سياسي و مدني مي
ضروري است. اما آب به آساني در دسترس همه نيست. بعضي از فقيرترين افراد در جهان براي آوردن يك سطل آب به منظور  -هاي زيستي نظام

لومتر، پياده طي كنند. بيش از يك ميليارد نفر چنين شرايطي آشاميدن و تهيه غذا مجبورند قبل از طلوع آفتاب مسيري طوالني را، معموالً چند كي
آبي و بهداشت ناكافي منجر به افزايش  آبي با بدي كيفيت آب به علت آلودگي و فاسد شدن محيط زيست همراه است. كم دارند. در بعضي جاها كم

شود. به طور خالصه،  افزايش تنش سياسي و مدني ميهاي ناشي از مصرف آب غيربهداشتي، محدود شدن امكانات توسعه اقتصادي و  بيماري
اهميت نقش حياتي آب در توسعه پايدار كامالً و به حد روزافزوني شناخته شده است. اما تأمين تقاضاهاي  شود. بدون آب، رشد با مانع مواجه مي

المللي، جوامع محلي، جامعه مدني  هاي بين ها، سازمان ولتمتناقض و متضاد نيازمند اقدام هماهنگ و اعتبار قابل توجه است. براي تأمين نيازها، د
توان غلبه كرد. دشواري  كنند بر اين موانع مي اي هستند كه ثابت مي ها و مشاغل جهان مشغول كار روي طرحهاي نوآورانه و صاحبان حرفه

 ها نهفته است.  ي، براي به ثمر رساندن اين تالشمعموالً در چگونه به دست آوردن اعتبار و دانش و مهارت، تركيب درست حمايت خارجي محل
 سابقه تحقيق

 جهان در بسياري از نقاط وباشد  بامها محدود به نقاط خاصي در كره زمين نمي پشت ي آب باران ازورجمع آ ،براساس بررسيهاي به عمل آمده
 ،. و حتـي ايـران  …ي، جگاپور، گوام، انگلستان، آلمان، تـايوان، فـو  از دير باز استفاده مي شده است. دركشورهائي نظير چين، هند، تايلند، مالزي سن

اسـت. صـرفنظر از علـل اسـتفاده و يـا عـدم        از پشت بامها به طور عمده براي تأمين آب شرب و مصارف خانگي متداول بـوده  باراني آب ورجمع آ
هاي سطوح آبگير باران از زمان قديم تـا   برداري از سيستم ، بهرههاي خاص در بعضي مقاطع زماني و يا در مكان استفاده از اين روش براي تأمين آب

از نقاط مختلف جهـان و ايـران   به امروز همچنان تداوم داشته است و بعضي از سازه هاي مربوطه پس از بازسازي مجدد و يا نوسازي  هم اكنون در  
جاده ابريشم و قلعـه هـاي نظـامي در نقـاط      مسيربه ويژه در  متروكه يسراها كاروانوجود  .)1382رواج زيادي برخوردار است (شعاعي و ديگران، 

ها  از طريق آب رودخانه ها و يا چاه اند و نبود آثار باقي مانده از روشهاي تأمين آب پر شيب واقع شده و كوههاي  ها تپهعبور كه اغلب در قله الصعب 
وجـود   .شده اسـت مي آب باران انجام جمع آوري و استحصال د كه تأمين آب از طريق خشب وت ميرا قدر آثار تاريخي ياد شده، اين تصور  و امثالهم

باشد.  مي مدعاهاي سنگي در نزديكي چنين آثاري از داليل اصلي اين  نرخنموقلي شده در يپشت بامهاي سنگفرش و آجر فرش شده، سنگهاي ص
پذيري بهينه سـازي اسـتفاده از    مكاناباشد  صنوعي آبگير روزميني مطرح ميآوري آب از پشت بامها و  حياط منازل و سطوح م آنچه در زمينه جمع

تواند بر طرف كننده قسمتي از نيازهاي انسان به آب به ويژه در مناطق روستائي براي مصـارف مختلـف باشـد.     منابع آب قابل دسترس است كه مي
ز نظر تأمين آب شرب به داليل زيادي از جمله آلـودگي هـوا كـه باعـث     بديهي است استفاده از اين روش در مناطق پر جمعيت  و شهرهاي بزرگ ا

هي جتوان بخش قابل تـو  شود، نمي تواند برآورد كننده نيازها باشد. اما در چنين مناطقي مي براي مصارف شرب ميباران كاهش شديد كيفيت آب 
 يت بامها، حياط منازل، سطوح غير قابل نفوذ سطح خيابانها، زمينهـا از آب مورد نياز براي مصارف غير شرب را از طريق جمع آوري آب باران از پش

  .بازي داراي سطح غير قابل نفوذ و امثالهم تأمين نمود
برداشت آب باران براي توسعه منابع آب پايدار و انطباق با تغيير  در طرحي كه آقاي طبابايي در شهر مشهد و با همكاري سازمانهاي بين المللي

اجرا گرديده است و نتايج مقدماتي آن گزارش شده است حاكي از موفقيت نسبي آن در جمع آوري هرزآبهـاي پشـت    ال شرق ايران)آب و هوا (شم
 بامي داشته است هر چند با توجه به بارش كم منطقه شايد مقرون به صرفه نباشد.

وري شده در محوطه دانشگاه كشاورزي گرگان اجرا نموده آقاي سعدالدين طرح تاثير پوشش سقف پشت بام و رابطه آن با كيفيت آبهاي جمع آ
 است.



با تاكيد بر اهميت و ضرورت توجه خانگي  نگاهي به روشهاي جمع آوري آب باران براي مصارف در مقاله اي تحت عنوان حسن ذوالفقاريآقاي 
محيطهاي شهري و روستايي، روش عملي حمع آوري آب باران از  به ااستحصال آب باران به عنوان يكي از منابع كمكي آب مصرفي خانگي در

   سطوح آبگير مناسب بويژه بامها مورد بررسي قرار بگيرد
راه كـاري بـراي    "و كـابرد آنهـا    روشهاي بومي و نوين جمع آوري و استحصال آب باراندر پژوهشي مقاله اي تحت عنوان  جمال قدوسيآقاي 

ا هدف شناشائي و مشخص نمودن نوع، مشخصات و كابرد هاي انواع سامانه هاي سطوح آبگير سنتي و نوين ، اقدام به بررسـي  ب  سازگاري با كم آبي
و تحليل روش هاي مختلف بومي و نوين استحصال و جمع آوري مستقيم ريزش هاي جوي در محل نزول و رواناب هاي ناشي از آنها بـا اسـتفاده از   

كارآئي و نقش موثر چنين روشهائي در تأمين آب براي مصارف مختلف در منـاطق روسـتائي و   نشاندهنده به دست آمده روشهاي شده است . نتايج 
حتي شهري مستند به يافته هاي تحقيقاتي است. بر اين اساس ضروت دارد با اتخـاذ راهبـرد هـاي مقتضي،سـرمايه گـذاري و اقـدامات ترويجـي و        

ر بخش هاي كشاورزي، محيط زيست براي تأمين آب در منـاطق روسـتائي و محـيط هـاي طبيعـي اسـتفاده       ترغيبي از چنين روش هائي به ويژه د
 شايسته شود

 بامها درپشت  كوچك سطوح از باران آب استحصالمقاله اي با عنوان     مشهدي خاتمي پژند  هادي رضائي حجت يزدي طباطبائي آقاي جواد
پـش بامهـا (پشـت بـام      كوچـك  سطوح از باران آب استحصال پژوهشي طرح يك از حاصل نتايج تحليل مقاله اينارايه نمودند.   خاك و آب نشريه

 يـك  و معمـولي  سـنج  باران نصب از پس سطوح براين ريزشي مختلف رگبارهاي از حاصل رواناب كه در آنمشهد) انجام شد  اسالمي آزاد دانشگاه
 آمـار  سـال  پـنج  و پنجـاه  از لذا . است سال2آماربرداري  دوره طول . است بودهمورد  35 مشاهده اي نمونه حجم شد. اندازه گيري ذخيره و منبع
 ساله پنج و پنجاه فراواني تحليل نتايج و شده فراواني تحليل آمار اين است. شده استفاده 2005 تا 1951  مشهد سينوپتيك ايستگاه ساالنه بارش
 هـاي  دوره بـراي  تحليـل  ايـن  كمـك  بـه  دانشـگاه  اين بامهاي پشت رواناب  مده است.آ دست به خشكسالي و ترسالي بازگشت هاي دوره در فوق

 .مكعب بود متر 8428  و مترمربع18680:ترتيب به آنها رواناب متوسط ساالنه و بامها پشت سطح .است شده حساب خشكسالي و ترسالي بازگشت
بررسي شـيميايي و ميكروبـي آب آب انبارهـاي    پژوهشي با عنوان در  منصوري، علي ظفرزاده حسين پورمقدس ، محمدرضا شاههمچنين آقاي 

آناليز شيميايي و ميكروبي آب هـاي جمـع آوري شـده از پشـت بـام هـا در آب انبارهـا، بـراي         را انجام دادند كه در آن  روستايي در استان گلستان
باران و بهسازي مطلوب آب انبارهـا ضـروري بـه نظـر مـي       شناسايي منابع احتمالي آلودگي، يافتن روش هاي مناسب براي جمع آوري و ذخيره آب

نمونه آب بـراي آنـاليز ميكروبـي از آب انبارهـاي      68نمونه آب، براي آناليز پارامترهاي شيميايي، و تعداد  114براي انجام اين تحقيق، تعداد  رسد.
نتايج نشان داد كه پارامترهاي شيميايي شامل: هدايت  گرفت.ماه، مورد بررسي قرار  8روستاهاي دهنه و صوفيان در شهرستان مينودشت، در مدت 

امترهـاي  الكتريكي، قلياييت، سختي، كلرور، نيترات و منگنز، در مقايسه با استاندارد آب آشاميدني در حد مطلوب مي باشند؛ اما غلظت بعضي از پار
هـاي جمـع آوري شـده، از حـد مجـاز بيشـتر بـود. از لحـاظ          درصـد نمونـه   6درصد و كروم در  69درصد، سرب در  9شيميايي از جمله آهن در 

درصد از 26درصد و استرپتوكوك فيكاليس در 32درصد، اشرشياكلي در 56ميلي ليتر از نمونه ها، تعداد كليفرم در  100پارامترهاي ميكروبي در 
آب انبارها، از نظر پارامترهاي شيميايي و ميكروبـي، بـه   كيفيت آب تعداد قابل مالحظه اي از  نمونه هاي جمع آوري شده بيش از حداكثر مجاز بود.

 علت آلودگي براي شرب مناسب نمي باشد. آلودگي هاي شيميايي و ميكروبي آب انبارها، مي تواند ناشي از نفوذ فاضالب هاي كشـاورزي، فضـوالت  
 حيواني و انساني و هم چنين استفاده از آب رودخانه مي باشد

غم اينكه در سالهاي اخير طرح هاي پژوهشي و يا پايان نامه هاي دانشجويي اجرا شده اسـت ولـي هنـوز در بسـياري از     با اين اوصاف و علي الر
ن زمينـه  نقاط كشور اين امكان وجود دارد كه با توجه به اقليم خاص و يا فرهنگ عمومي و يا نوع خانه سازي در شهر و روستا، نتايج متفاوتي در اي

در نقـاط مختلـف   چنين طـرح هـايي   راي استان گلستان كه داراي اقاليم و فرهنگهاي متفاوتي است شرايط را براي اجراي كسب گردد اين شرايط ب
و  توجيه پذير مي نمايد تا شايد با توجه نتايج مختلف بتوان راه حلهاي مناسب هر منطقه با توجه به شرايط  خاص حاكم بـرآن متطقـه پيـدا شـده    

 خدادادي حاصل گردد . بهره وري بهتري از منابع 
 جمع آوري آب از پشت بام مناطق مسكوني در استان گلستان يها حو گسترش طر ضرورت اجرا

استان گلستان يكي از استانهايي است كه با مشكالت عديده اي در زمينه كاهش سطح آب هاي زير زميني، آلودگي و يا شـوري آب هـاي زيـر    
ي از نقاط شمالي آن مواجه مي باشد اين امر با توجـه بـه نيـاز روز افـزون اهـالي بـه علـت افـزايش         سطحي و همچنين كمبود آب شرب  در بسيار

 جمعيت و توسعه كشاورزي و صنعت و همچنين ارتقاء بهداشت عمومي، همه ساله بر مشكالت ناشي از كمبود آب مي افزايد از آنجا كه بـاران جـزء  
از آن قبل از اينكه از دسترس خارج شده و يا در مسير انتقال بـه خـارج از شـهر آلـوده گـردد،       پاكترين منايع طبيعت است، چنانچه رواناب حاصل

بردارن را در مديريت بر منابع آب سهيم مي نمايد. در  جويي در مصرف آب شهري، به نوعي بهره  آوري و مورد استفاده قرار گيرد، عالوه بر صرفه جمع
ها از آبگرفتگي معابر جلوگيري نمود. در مناطقي كه به ساير منـابع معمـول آب دسترسـي نباشـد      ن نوع طرحهاي رگباري مي توان با اجراي اي باران

ا ممكن است كه استحصال آب باران تنها روش براي رفع نيازهاي ضروري باشد.اين امر در بسياري از مناطق شمالي و حتي مركزي استان قابل اجـر 
صول تامين آب مورد نياز  براي فضاي سبز پاركها، آب مورد نياز مرغداري و يا گاوداريهـاي صـنعتي و ادارات   بوده و يكي از راههاي سهل و سريع الو

با توجـه بـه پيشـينه    استان و  توجه به موقعيت و شرايط كلي  اب كهدولتي و با رعايت مسايل بهداشتي براي شرب ساكنين شمالي استان مي باشد. 
 .گلستان  مي تواند سند و پشتوانه الزم براي اجراي طرح هاي مشابه باشد طوالني آن در مناطق شمالي استان

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=حسن&queryWr=ذوالفقاري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=جمال&queryWr=قدوسي&simoradv=ADV


 موقعيت استان گلستان
 °و  08´شـرقي و عرضـهاي جغرافيـايي    53 °و  51´تا 56 ° و 19´استان گلستان در شمال و شمال شرق كشور بين طولهاي جغــرافيـايي   

دهسـتان     50بخـش،   21شـهر،   24شهرسـتان،   13استان  1388مات كشوري در سال . براساس آخرين تقسيدارد شمالي قرار 36 °و 30´تا  38
مسـاحت ايـن اسـتان     مي باشـد.  خانوار جمعيت 379774داراي   1385روستا مي باشد. اين استان طبق سرشماري نفوس و مسكن سال  1075

 .است. مركز استان گرگان مي باشد كيلومتر مربع 20893
متربه همراه تنوع آب و هوايي، پوشش گيـاهي و اقليمـي خاصـي را ايجـاد      3750متر تا  -27گرافي خاص از ارتفاع اين منطقه با وضعيت توپو

نموده است. آب و هواي استان با توجه به موقعيت جغرافيايي داراي شرايط آب و هوايي سرد كوهسـتاني، معتـدل، نيمـه خشـك و خشـك بـوده و       
 تر در نوسان است. ميلي م 800تا  200ميزان بارندگي آن از

وضعيت پوشش گياهي نيز به تبعيت از وضعيت اقليم نيز بسيار متنوع مي باشد بطوريكه از جنگلهاي انبوه در جنوب اسـتان تـا مراتـع فقيـر و     
از اراضـي   هـزار هكتـار   730هزار هكتار از اراضي  كوهستاني و جنوب  استان به جنگل  و حدود  430ضعيف در شمال در نوسان مي باشد. حدود 

 از اراضي شمال استان به مراتع اختصاص دارد. هكتار  هزار 850مناطق مياني استان به اراضي زراعي و حدود 
 

 اقليم استان گلستان
اين جلگه آب و  دوسومشود. بيش از  اي دو گونه آب و هوا ديده مي ي استان گلستان به صورت جلگه است. در بخش جلگه بخش زيادي از پهنه

ديگـر، كـه   يـك سـوم   شود.  شويم بر خشكي آن افزوده مي خشك و نيمه خشك دارد كه هر چه به سوي شمال و مرز تركمنستان نزديك ميهواي 
آب و هـواي معتـدلي دارد و از نظـر      خشك در شمال جاي گرفتـه اسـت،   بين بخش كوهستاني در جنوب و بخش خشك و نيمه، مانند نواري سبز 

. مناطق جنوبي استان داراي آب و هواي  اند ي سرسبز جاي گرفته تر شهرها و روستاهاي استان نيز در اين ناحيه بيش ست.كشاورزي بسيار پر بازده ا
 سرد كوهستاني مي باشد.  

 
 پركنش مناطق شهري و روستايي استان گلستان در اقاليم مختلف 1 نقشه

 منابع آبي استان
 يد:آان از راههاي زير بدست مي تعمده ترين منابع آب اس

 بارندگي 
آمار براساس  سال مي باشد. ميليمتر در 430است و متوسط بارندگي استان حدود  تغيير ميليمتر در 1000تا  150ميزان بارندگي استان از 

اثر  درصد) بر 70ليارد متر مكعب (مي 6/6اين مقدار حدود  ب وجود دارد كه ازآميليارد مترمكعب  46/9حجمي معادل گلستان  استاندر  موجود
ميليارد متر مكعب به صورت آبهاي زيرزميني در  8/1تبخير و تعرق به جو بازگشته و حدود يك ميليارد متر مكعب در شبكه آبهاي سطحي و 

 يرزميني دشت مي باشد.ميليارد متر مكعب ذخيره آب ز 3/1آبخوانهاي دشت و ارتفاعات ذخيره و جريان پيدا مي كند كه ازاين مقدار حدود 
 آبهاي زيرزميني 

 9800حلقه چاه عميق و  3500حلقه چاه ( 13300ميليون متر مكعب است كه در حال حاضر با  1300پتانسيل آب زيرزميني دشت برابر 
داشت مي گردد كه ميليون مترمكعب آن بر 950هكتار يك چاه ) حدود  77/15دهنه چشمه هر  350رشته قنات و  300حلقه چاه نيمه عميق و 

ميليون متر مكعب از آب زير زميني برداشتي مصرف زراعي داشته  870ميليون متر مكعب قابل توسعه خواهد بود در حال حاضر حدود  1150تا 
 شد.درصد مي با 72ميليون متر مكعب آن صرف تامين آب شرب و صنعت مي گردد. سهم آب زير زميني در تامين آب زراعي استان حدود  80و. 



عمده مشكالت در حال حاضر در بحث استفاده بي رويه از آبهاي زير سطحي در استان مي باشد كه افت ساالنه آن گوياي موضوع مورد بحث 
 مي باشد

 تعداد چاهها و قنوات در حوزه هاي آبخيز استان 1جدول 

 حوضه آبخيز
 مساحت

 )(كيلومترمربع
 قنات تعداد حلقه چاه

افت ساالنه 
 ر)(مت ها سفره

سطح سفره آب 
 زير زميني(متر)

 10 9/1 10 143 430 غرب قره سو

19 4319 1630 قره سو
5 33/0 17 

28 13426 10500 گرگانرود
2 1 40 

 90 نامشخص 12 115 8500 اترك
 

مترمكعب آب از  ميليون 694ساالنه ميزان  حلقه چاه عميق و نيمه عميق مجاز وجود دارد كه 36در استان شش هزار و در حال حاضر نيز 
باشد كه به طور متوسط ساالنه به ميزان  حلقه چاه مي 626هزار و  11هاي كم عمق مجاز استان نيز  تعداد چاهو  شود ها استحصال مي اين چاه

 ) 1388آبان  17، حاجيلري (.شود ها استحصال مي مترمكعب آب از اين چاه ميليون 364حجم 
 

 
 گلستانطبقات بارندگي در استان  2نقشه 

 

 
 هيپسومتري استان گلستان 3 نقشه



 
 آبهاي سطحي :

ميليون متر مكعب آن از طريق انهار و آب  350ميليون متر مكعب است كه در حال حاضر حدود  1000پتانسيل آبهاي سطحي استان حدود 
بهاي آمابقي به دريا مي ريزند. درحال حاضر سهم  ( زراعي و پرورش ماهي) موتور پمپ ها و سدهاي گرگان و كوثر بهره برداري مي گردد و بندانها

 منابع آبهاي سطحي در هر يك از حوزه ها به شرح زير است: هزار هكتار ازاراضي آبي مي باشد و 200سطحي در تامين آب زراعي حدود 
اچه هاي مرزي و نيز از طريق موتور ميليون متر است كه در حال حاضر با توسعه دري 200الف) حوزه آبخيز اترك : جمع آبدهي (سهم ايران)  

 ميليون متر مكعب آن برداشت و مابقي به دريا مي ريزد. 90پمپ هاي و آب بندانها در مسير رودخانه حدود 
ميليون متر مكعب  220درصد آن يا  34ميليون متر مكعب است كه در حال حاضر  86ب) حوزه آبخيز گرگانرود : جمع آبدهي ساليانه حوزه 

 ريزد. برداري و بقيه به دريا مي آن بهره
متر مكعب بهره ون ميلي 37درصد آن  44ميليون متر مكعب است كه در حال حاضر  86ج) حوزه آبخيز قره سو: جمع آبدهي ساليانه حوزه 

 برداري و مابقي به دريا مي ريزد.
 .ميليون متر مكعب است 60حدود د) حوزه آبخيز غرب قره سو: حجم آبدهي ساليانه 

ميليون  1300درصد آن ( 5/56ميليارد متر مكعب است كه فقط حدود  3/2پتانسيل آب موجود استان گلستان  طور كلي مي توان گفت كهب
جه متر مكعب) مورد بهره برداري قرار ميگيرد و اين در حالي است كه بخش از اراضي استان در سالهاي كم باران و خشك با كمبود آب زراعي موا

درصد از كل  5/1بياري اراضي آبي و افزايش سطح اراضي مورد تاكيد است ( پتانسيل منابع آبي استان معادل آن آب به منظور بهبود اند لذا تامي
 ميليارد متر مكعب است)  155پتانسيل منابع آبي كشور است منابع ابي كشور برابر 

 
 لستانآبدهي و درصد بهره برداري آن در حوزه هاي آبخيز استان گ 2جدول   

مقدار آبدهي  حوزه 
 ميليون متر مكعب

درصد ابدهي به 
 كل استان

مقدار بهره برداري 
 ميليون متر مكعب

درصد بهره 
 برداري در حوزه 

 45 90 08/20 200 اترك 
 8/33 220 26/65 650 گرگانرود
 43 37 63/8 86 قره سو
 50 30 02/6 60 سو غرب قره

 ---- 377 99/99 996 جمع 
 

باشدكه مقادير متنابهي نيز مسلماٌ صرف  ميليون متر مكعب مي 525وسط آب ساالنه حوزه ابخيز اترك در ايستگاه ترشكلي بيش از حجم مت
تن در  1500ميليون تن رسوب معلق كه بيش از  40. تخريب مخصوص در ايستگاه چات مشترك بيش از ورزي مي گردد كه بايد برآن افزودكشا

درصد آن در  26درصد آن در فصل بهار و  55باشد كه ازاين مقدار رسوب  تن در هكتار در سال مي 15ا به عبارتي بيش از كيلومتر مربع در سال ي
سط دبي ساالنه حوزه غرب قره وماه يعني از اسفندتا آخر خرداد حمل ميگردد.مت 4درصد رسوب معلق نيز در طي  70باشد. همچنين  تابستان مي

 ميليون متر مكعب مي رسد. 75/54حجم جريان ساالنه به بيش از كه  دمترمكعب مي باش 527/1سو 
 تن در كيلومتر مربع مي باشد. 336/ 85تن در هكتار و در مجموع  36/3متوسط ميزان فرسايش در هكتار 

 حجم آب ناخالص كشور و استان:
راي كم آبي است و كشوري كه داراي سرانه هر نفر متر مكعب در سال باشد ان كشور دا 1000اگر سهم سرانه هر نفوذ در كشور كمتر از 

 متر مكعب باشد شاخص كم ابي باالي خط قرمز مي باشد. 1000بيشتر از 
mm250- 240 متوسط بارندگي كشور = 

 = مساحت كشور m 1011*0376/4= m2 245/0*  2 m4 10 *106  *8/164 3  متر مكعب
 د متر مكعب مي باشد.ميليار 400بعبارتي حجم آب ناخالص كشور بيش از 

   از اين طريق از دست مي رود. ميليارد متر مكعب 284در كشور درصدي مقدار تبخير وتعرق،  72با در نظر گرفتن  
 ميليارد مترمكعب(حجم كل آب توليدي)  400 -ميليارد مترمكعب(حجم تبخير و تعرق)  m 116 = 284 3كشور قابل دسترسحجم آب 

mm430 تانمتوسط بارندگي اس 
 مساحت استان  000/200/2 هكتار * 104مترمربع * مقدار بارندگيm 430/0=000/000/460/9متر مكعب 

در صد مي باشد) مقدار آب  72( باتوجه به تبخير و تعرق كل كشور كه  درصد در نظر گرفته شود 72در صورتي كه مقدار تبخير و تعرق 
ر مكعب مي باشد كه نسبت به جمعيت و خاك و پوشش آن بسيار مناسب مي باشد ولي ميليارد مت 000/800/648/2خالص ساالنه در استان 



عمالٌ چنين نيست و بعلت عدم برنامه ريزي منجسم و ناهماهنگي در مديريت هاي مختلف و تصميم گيري و مديريت ارگانها و سازمانهاي مختلف 
مله عوامل بهره برداري بسيار جبياري و غيره از آستفاده از روشهاي سنتي برآب ومسايل حاشيه اي و عدم توزيع مناسب زمان و مكان بارش و ا

 اندك مقدار نزوالت اسماني در استان شده است.
 

 ايران و بعضي از كشورهاي جهان ( واحد متر مكعب) – گلستان شاخص آب در استان 3جدول 

 سنگاپور تانمجارس بلزيك يمن سوريه اردن فلسطين ليبي الجزاير ايران استان گلستان

1865 1933 730 160 330 190 550 240 840 580 210 
 

ميليارد  116در ايران در صورتي كه بخواهيم از همه  متر مكعب براي هر نفر جمعيت در سال مي باشد. 1000استاندارد شاخص آب در جهان 
فره هاي زيرزميني بيش از آن استفاده ولي از جريانهاي مترمكعب استفاده داشته باشيم كم آبي نخواهيم داشت در بخش تغذيه آبخوانها و س

 گردد. سطحي خيلي كمتر استفاده مي
 .1375در سال  گلستان استانكن در حوزه هاي آبخيز اس جمعيت پراكنش  4جدول 

 حوزه آبخيز
مساحت 
 (كيلومترمربع)

 نفر (نفر) 1365  شهرهاي مهم

 45705 36750 نوكنده ، بندرگز 430 غرب قره سو
 درصد)1/34( 486821 391444 گرگان ، كردكوي 1630 قره سو

 10500 گرگانرود
 -آزادشهر -گنبد،علي آباد،مينودشت

 درصد)  )8/57( 824693 662321 آق قال-بندتركمن-كالله-گاليكش -راميان

 69069 56337 گميشان –مراوه تپه  8500 اترك
 1426288 1146852  210600 جمع

 
 3/43نفر مي باشد كه از كل جمعيت استان  1650000حدود ، 1385نتايج سر شماري عمومي نفوس و مسكن  جمعيت استان براساس

استان هاي پر تراكم كشور  از نظر جمعيت ازاين استان  درصد غير ساكن هستند. 5/0درصد در نقاط روستايي و  7/56درصد در نقاط شهري 
نفر در هر كيلومتر مربع است اما توزيع جمعيت يكنواخت نيست بيشتر جمعيت استان در  70محسوب مي شود تراكم جمعيت در اين استان حدود 

سب منطقه اي بين كوهپايه هاي شمالي البرز تا رود گرگان متمركز شده اند. زيرا در اين منطقه به دليل بارش زياد و خاك حاصلخيز شرايط منا
ن به علت وجود ارتفاعات البرز و كمبود زمين مسطح و هموار جمعيت كمتري زندگي مي درصورتي كه در جنوب استا تري براي زندگي وجود دارد.

كمبود بارندگي و شوري آب و  بخيز اترك) نيز يك منطقه كم جمعيت وجود دارد.آشمال استان از رود گرگان تا مرز تركمنستان ( حوزه  كنند . در
 خاك در كاهش جمعيت اين منطقه موثر است.

 
 اسب جهت حداكثر بهره وري از منابع آبراهكارهاي من

 ذخيره سازي  -الف
 ذخيره سازي به روش هاي مختلف امكان پذير مي باشد

 احداث سد ها و بند ها -1
 احداث آبندانها و حوضچه هاي ذخيره آب هاي فصلي يا دايمي -2
 تزريق به درون آبخوانها و سفره هاي زير زميني -3

  بع آب ( شير آالت خانگي و ...)بهينه سازي امكانات استفاده از منا –ب 
 استفاده از روش هاي نوين آبياري در كشاورزي و صنعت -ج
 باز يافت فاضالب هاي شهري و صنعتي و .... -د
 بررسي امكان كاهش حداكثري تبخير وتعرق از منابع و ذخيره آبي  –ه  

 و تبديل آن به مايعاستفاده از بخار هوا  -ن
 ه هاي ديني از مدارس ابتدايي و كالس هاي پايه نظام آموزش و پرورش  و رسانه هاي جمعي موزفرهنگ سازي از طريق آ -م 

  و هرزآبهاي سطوح عايق شهري و روستايي و جاده ها توسعه منابع جديد آبي مانند استفاده از ذخيره آب از پشت بام منازل -ي
 :ي ذخيره نزوالت آسماني ها مزيت هاي استفاده از روش



 تفاده از آب هاي شهري براي مصارف مختلف.كاهش اس -1
 عدم دلواپسي براي مواقع كم آبي و يا قحطي آب.  -2
 آب دار شدن سفره هاي زير زميني  كه مي تواند در مناطق پاين دست موجب آبدار شدن چاهها و قنوات و چشمه ها گردد. -3
 ات احتمالي سيالب ها.كاهش مشكالت ناشي از آب گرفتگي خيابانها و معابر شهري و حتي كاهش خطر -4
 كاهش هزينه آبها براي منازل مسكوني  -5

 
 Rain Water Harvesting )( آب باران فناوري استحصال

حاصل از بارش مي باشد. چهار فرآيند اصلي در يك  )Water Harvesting( روشهاي استفاده بهينه از منابع آب، فناوري استحصال آباز يكي 
 ز: سامانه استحصال آب عبارتند ا

 باران. آبتحويل   -د ذخيره سازي  -ج انتقال،  -ب جمع آوري،  -الف 
؛ باي ذخيره سازي به مخزن و براي آبروهايي مانند لوله هاي معمول آبگير، مانند بام خانه؛ براي انتقال به آببراي جمع آوري به يك سطح  

زار، وسايل و مهارت هاي الزم براي بهره برداري از چنين سامانه باچگونگي مخزن، مانند پمپ، نيازمنديم.  آبتحويل به وسيله اي جهت استخراج 
(كاربري) و شرايط صنعتي و اقتصادي محل اجراي طرح و برخي عوامل آبي مصرف  ، نحوهآباي به شرايط اقليمي (ميزان بارش)، ميزان تقاضاي 

 ارد.جزئي ديگر بستگي د
از پشت بام منازل و سطوح عايق شهري با توجه به اينكه نياز به تكنيك  آبروش ذخيره  ،آبروش استحصال توان گفت مي ت اشايد به جر

و هزينه چنداني بر مردم  مي باشد سهل الوصولهم بسيار سريع و  ،همه مناطق استان قابل گسترش مي باشد تقريباٌ، در هاي پيشرفته نمي باشد
يع براي كاهش اثرات خشكي در مرحله اول براي تامين آب شرب مورد نياز انسان و در سريكي از مطمين ترين راه مقابله كمبود  تحميل نمي كند

  .مرحله دوم براي شرب دام و فضاي سبز خانه هاي مردم مي باشد
كه  به سمت مخزن ذخيره آبجمع آوري و  به وسيله ناوداني هايي هرزآبهادر اين روش از هر بنايي كه معموال داراي سطح عايق مي باشد 

و هرزآب ها به داخل آن  هدايتكه به همين منظور خريداري مي شود نبعي در دل زمين يا روي سطح زمين احداث شده است يا تانكر هايي م
 هدايت مي شود.

  

 
 نمايي از چگونگي جمع آوري آب از پشت بام در روستاهاي مناطق تركمن نشين 1تصوير 

 
مناطق در زمينه ميزان، توزيع و شدت بارندگي مخازن متناسب با مقادير مختلف بارندگي و نوع با توجه با تجربه طوالني مردم در اين گونه 

 مي باشد.متر مكعب  40تا  20استفاده از آن احداث مي نمايند كه حجم اين مخزن ها حدود 
مي توانيم پيش بيني  درصد 70ره حدود متر مربع و ذخي 100ميلي متر و بنايي با حدود  300عنوان مثال در منطقه اي با بارندگي حدود  به 

اين در صورتي متر مكعب آب را در اين مخازن داشته باشيم كه براي ماههاي خشك و مواقع كم آب از آن مورد استفاده قرار گيرد.  21حداكثر 
به همين نسبت درصد ذخيره داشت كه  است كه در صورت افزايش راندمان ذخيره سازي و يا افزايش بارندگي ها در برخي از سالها مي توان انتظار

 بيشتر مي تواند باشد.آب بع ذخيره او استفاده  از اين منمي بابدافزايش  نيز  آب
، معموال فيلتر هايي در دهانه لوله در حال حاضر نيز در بسياري از مناطق از اين روش استفاده مي گردد و ساكنين اين مناطق بر اساس تجربه

شود. اگر فاصله بين بارندگي ها زياد باشد معموال  هرزآب هاي دقايق اوليه را به مي شده است كه مانع ورود آشغال يا غيره هاي ذخيره آب تعبيه 



ناطق خارج از منبع ذخيره هدايت مي كنند و بعد از اينكه مطمين شده اند آن را به سمت منبع ذخيره هدايت مي كنند. اين منبع در اكثر منازل م
 در دل زمين تعبيه شده است تا عالوه بر خنكي از تبخير و تعرق آن جلوگيري گردد. شمالي استان 

حداقل در ساخت يا در بسياري از مناطق شهري و روستايي به علل مختلف اين روش، در حال از بين رفتن مي باشد متاسفانه در سالهاي اخير 
 و ساز هاي جديدي اهميتي به آن داده نمي شود.

  . 

 
 شودمي ننمايي از مخزن  ذخيره آب كه در حال حاضر استفاده  2تصوير 

 
بازسازي روشهاي سنتي استفاده از اين هرزآب ها به همراه آموزشهاي الزم در جهت بهينه سازي امكانات موجب بهره وري بيشتر از اين نعمت 

 .خدا دادي مي گردد
ي چند سال گذشته در حال حاضر به نظر مي رسد نه تنها روشهاي بومي كه اين در حالي است كه با توجه به مشكالت كم آبي و خشكسالي ها

د در اين متاسفانه در حال انقراض مي باشد بايد فكري براي احياء اين روشها انجام داد بلكه بايد گستره آن نيز به تماي مناطق استان گلستان برس
مربوط به خشكسالي و هم چنيني استفادهع بي رويه از آبهاي سطحي و زير سطحي شرايط است كه شايد بتوان تا اندازه اي عالوه بر كاهش اثرات 

 .كاهش يابد
ند كه هركسي از آن پول خارج نبي منابع آب زيرزميني را مانند حساب بانكي ميمي گويد  در هندوستان،  ،(دانشمند هندي)سخار راگاوان 

هاي زيرزميني  اي براي پر كردن دوباره سفره هيچ تالش صميمانه«گويد:  ه باشد. او ميكرده است، بدون اينكه در مورد برگرداندن آن نگراني داشت
 . كاري كه متاسفانه در ايران نيز اتفاق سالهاست انجام مي گيرد.هاي موسمي انجام نشده است آب با آب باران طي بارندگي

 

 
 نمايي از شهر گرگان در تصوير گرگان ارث 3تصوير 



در استان كه هزار خانوار  500حدود و  گسترش يافته استري و روستايي استان گلستان كه بيشتر به صورت عرضي با توجه ساختار شه
لزوم برنامه ريزي در اين زمينه  وجود داردمي توان پيش بيني نمود به همين تعداد و شايد هم بيشتر داراي خانه هاي مسكوني زندگي مي كنند 

 20تا  15داراي  تقريباٌهكتار است.. اين سطح  2300ل حاضر باشد. به عنوان مثال مساحت شهر گرگان حدود مي تواند راهگشاي مناسبي در حا
درصد سطح باقي مانده مربوط به مناطق مسكوني يا هر بناي ديگري باشد روان آب حاصل از آن با  50درصد فضاي سبز مي باشد اگر فقط 

متر مكعب آب شيرين و پاكيزه قابل استحصال مي   3920000حدود  ،درصدي از پشت بام ها 70ميلي متر و ذخيره حدود   560بارندگي حدود 
 باشد و اگر سطح عايق شهري مانند سطح اسفالت را به آن اضافه نماييم اين مقدار به دو برابر افزايش مي يابد.

 
 نتيجه گيري و بحث 

براي كساني كه به هر دليلي نياز به اين آب ها نداشته باشند و يا امكانات و در مناطق شهري  يكي از مطمين ترين را هاي ذخيره آب خصوصاٌ
. خوشبختانه شرايط طبيعي ساختار و گستره مناطق شرايط موجود اجازه ذخيره اين هرزآبها را ندهد تزريق آن به سفره هاي زير زميني مي باشد

ري و ياين شرايطي بسيار مناسب براي نفوذ پذ افكنه مسقر مي باشد و وطبر روي مخر اين شهرهاعمده  تقريباٌشهري استان بطوري است كه 
ذخيره سازي هرزآبها به سفره هاي زير زميني است. با توجه به كاهش ساالنه سطح اين سفره ها و عواقب ناشي از آن مي تواند در تشديد 

 خشكسالي ها نقش منفي داشته باشد 
 فاضالب هاي شهري و روستايي و مخصوصاٌ ايت آبهاي سطحي به سفره هاي زير زميني، دقيقاٌاين در حالي است كه متاسفانه به جاي هد

 تزريق هرزآبهاي سطوح عايق ناشي از پشت بام و كف خيابانها را به درون ما به جاي مي گردد به عبارتي خانگي باعث آلودگي آبهاي زير سطحي 
و پيآمد آن نيز  نموده بر عكس عمل  ف تصفيه و آلودگي هاي آن را كاهش و باز يافت نماييمسفره ها تزريق نماييم و فاضالب ها را از طرق مختل

 اگر چه در برخي از شهر ها خصوصاٌ آلودگي خاك و مشكالت زيست محيطي مي باشد كه در حال حاضر مخصوصاٌ در استان با آن روبرو هستيم.
آوري فاضالب هاي خانگي هستند اما براي استفاده از هرزآب هاي سازه هاي  شهر هاي ساحلي در حال انجام فعاليت هايي در زمينه جمع

هدايت هرزآب هاي  هر سازه براي لكينما لزاماين كار مي تواند با همكاري شهرداريهاي هر شهر و ا ساختماني فعاليت خاصي صورت نگرفته است.
  رايي شود.اج چاههايي كه براي همين منظور بايد حفر گردد ساختمانها به داخل

با همكاري نهادهاي هاي مسئول در مديريت هاي مرتبط با منابع آب دهمه موارد فوق و شايد مسايل ديگر موقعي اجرايي مي شود كه نها
در  قوانين الزم االجرايي كه بتواند در كنار آموزش هاي الزم و ارتقاء فرهنگ عمومي استفاده از آب،و روستايي و  مسئول در امر مديريت شهري

و روشهاي مديريت بر با اصالح الگوي مصرف انشا... تا  .بدانندكن در استان اجمعيت سخود را پاسخگوي اولين نياز  و مسئوالنه تنگيك ارتباط تنگا
در غير  داشته باشيمنرا كسالي شخطرات خ، استرس احتمال در دراز مدتبتوانيم جديد براي توسعه منابع آبي راههاي پيدا نمودن  منابع آبي و

يك نگاه عميق فرهنگي و يد با با عالوه بر مشكالتي كه براي خودمان ايجاد نموده ايم نسل هاي بعدي نيز ما را نخواهند بخشيد.اينصورت 
يد به با يممنابع آبي و پيدا كردن جايگزين هاي مناسب باش و خصوصاٌ انگاري در استفاده از منابع كشور اجتماعي، تالش براي محو هرگونه ساده
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