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 چكيده

كشاورزي و صنعت در حال حاضر يكي از مهمترين چالش هاي دولتها در بسياري از مناطق جهان  تامين آب براي بخشهاي مصرف خانگي، 
انشين براي جبسياري از صاحب نظران معتقد هستند كه آب باران مي تواند يكي از منابع . خشك و نيمه خشك نظير ايران است بويژه در مناطق

ذخيره و مديريت صحيح مي تواند شيوه اي مناسب وكم هزينه حداقل براي تامين  آبهاي شيرين موجود محسوب باشد و در صورت جمع آوري،
بسياري از ساكنين مناطق مختلف استان گلستان در اين زمينه بصورت پراكنده و در برخي مناطق بطور سنتي  .آيد بخشي از تقاضاهاي آب بشمار

بعلل مختلفي از جمله  متاسفانه در سالهاي اخيرنياز هاي آبي خود استفاده مي نمايند و يكپارچه از آب باران بعنوان مكملي براي تامين بخشي از 
توجه به روشهاي جديد مانند  و كافي مديران و متوليان امر و اهتمام عدم توجه، و تغيير الويت ها، مشكالت اقتصادي نتيعدم توجه به روشهاي س

بر موجود عالوه بر اينكه نتوانسته است مشكالت اساسي موجود در مناطق مختلف استان را حل نمايد بلكه در برخي مواقع  ،سد سازي و غيره
عدم وجود روحيه كار جمعي را مي توان به عنوان چالش هاي اساسي پيش رو در بحث پيش روي بر مسايل فوق الذكر، روزه عالوه . امافزوده است

تامين آب در استان نام برد كه با فرهنگ سازي و توجه به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي موجود در مناطق مختلف و توجه به مشاركت عمومي 
 حل نمود. مي توان ه كمبود آب را بسياري از مشكالت پيش رو در زمين

  
 مقدمه 

عالوه بر كميت ناچيز، اين آبها . كمتر از يك درصد آبهاي جهان شيرين و براي شرب،كشاورزي و ديگر مصارف عمومي قابل دسترسي است
 20 يباٌنفرنفرجمعييت جهان،  دميليار 5/1بر اساس جديدترين آمارهاي سازمان ملل متحد،حدود .از توزيع بسيار ناهمگوني نيز برخوردار است

افزايش جمعيت، صنعتي شدن كشورها ،توسعه كشاورزي، ارتقاي سطح زندگي انسانها و  .درصد از ساكنان كره زمين، از آب سالم محروم هستند
 .يرين درجهان استرشد مداوم مصرف آب،آلودگي آبها و همچنين گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي از جمله مهمترين داليل بحرانهاي آب ش

كشاورزي و صنعت در حال حاضر يكي از مهمترين چالش هاي دولتها در بسياري از مناطق جهان بويژه  تامين آب براي بخشهاي مصرف خانگي،
آبهاي  انشين برايجبسياري از صاحب نظران معتقد هستند كه آب باران مي تواند يكي از منابع . در مناطق خشك و نيمه خشك نظير ايران است

ذخيره و مديريت صحيح مي تواند شيوه اي مناسب وكم هزينه حداقل براي تامين بخشي  شيرين موجود محسوب باشد و در صورت جمع آوري،
اهميت و ضرورت توجه به ااستحصال آب باران به عنوان يكي از منابع كمكي آب مصرفي خانگي در با توجه به  .آيد از تقاضاهاي آب بشمار

چالشهاي پيش روي  و همچنينحمع آوري آب باران از سطوح آبگير مناسب بويژه بامها مورد راهكارهاي عملي هري و روستايي، محيطهاي ش
مسئولين در تامين آب سالم براي شهروندان و پيش بيني شرايط بحراني آينده در زمينه آب شيرين، بدين معني است كه تمام گزينه هاي 

بي ضرر زيست محيطي نظير استحصال آب باران را به هيچ وجه نبايد از نظر دور  ز جمله شيوه هاي اكولوژيك وامكانپذير تامين آب شيرين ا
با توجه به اين كه حتي با فرض قابل مهار بودن تمامي آب رودخانه ها، امكان انتقال اين مقدار آب به مناطق خارج از شبكه هاي زيرا  داشت

قتصادي و در تمامي مناطق، امكان پذير نيست و اين كه دستيابي و تجديد پذيري طبيعي منابع آب زيرزميني رودخانه اي به سهولت و به لحاظ ا
   بع نمي باشدبه ترتيب در تمامي مناطق و در تطبيق با برداشت از اين منا

 
 سابقه استفاده از آب باران 

 اين دوران با عصر برنز شروع شده است. صحرانشينان در از مت دارد واستفاده از آن به طور تقريبي چهارهزار سال قد جمع آوري آب باران و
ساختن يك شبكه  با مردم نبطيه .به نقطه ديگري براي زراعت منتقل مي ساختند جمع آوري كرده و آب باران ها را ،صاف كردن سطح تپه ها

بارندگي كمتر از  بيابان، با بودند حتي در ي زمين ها مي شد، قادرتراس بند پيچيده آبگير براي استفاده ازآب باران كه شامل سد ها، آبريز ها و
 تأمين كنند. در همچنين كاروان هايي كه از آن جا عبور مي كردند را شهرهاي اطراف و ميلي متر، آن قدر توليد داشته باشند كه نياز خود و100
 2400 يك حوضه آبخيز به مساحت 1929سال . به عنوان مثال دراين زمينه پيشرفت هاي زيادي داشته است كشور استراليا، در، حاضر عصر

 6خشك ترين سال ها، آب كافي براي يك خانوار  يلي متر توانست درم 300متوسط بارندگي ساالنه  استراليا با يك منطقه خشك از مترمربع در



اثر و نشانه  ،مركزي نيز به ويژه درمناطق شرقي و ام مناطق خشك كشور تأمين كند. در رأس گوسفند را 150رأس گاو و2 رأس اسب10نفري با 
 ي استفاده از آب باران جهت مصارف شرب وكشاورزي است.   قديم وجود دارد كه نشان دهنده هاي زيادي از

 اما Myers) 1974(  است شده پيدا تاريخي چه رد و كجا از بار اولين براي آب استحصال فن كه گفت توان نمي درستي بهبا همه اينها 

 آب استحصال روش به امروز كه مشابه بيش و كم روشهايي از جهان خشك نيمه و خشك نقاط از بسياري در كه دهد مي نشان تاريخي تحقيقات
 فن Frasier ) 1974( .ستا شده مي استفاده كشاورزي بخصوص و شرب آب تأمين براي است شده شناخته  (Water Harvesting)سطحي

 است بوده مرسوم خاورميانه باستاني ساكنين از اوزوبناتين در تاريخي تحقيقات اساس بر مردم ميان در پيش سال 4500 حدود آب استحصال
  .اند كرده مي استفاده كشاورزي آب تأمين براي روش اين از ،پيش سال 3000 حدود صحراي ساكن اوليه اقوام بعدها

 روش اين اب .است بوده آن كوبيدن و كردن هموار و صاف طريق از خاك كردن نفوذ قابل غير بر مبتني ماٌتما قديمي روشهايبا اين همه 
 ذخيره افزايش يا و درختان آبياري صرف و منتقل كشاورزي اراضي به ماٌمستقي نفوذ قابل غير سطو اين از بارندگيها از بعد سطحي جريانهاي

 مخازني ناچار نبوده زراعي گياهان رويش فصل با همزمان بارندگي فصل هك مناطقي در بخصوص ود موار اي پاره در. است شده مي خاك رطوب

 .  شود استفاده آبياري براي ازآن ضروري مواقع در تا است شده مي نگهداري مخازن اين در شده استحصال باران آب و احداث

 معمول هم ما كشور در جمله از و انجه خشك نيمهو  خشك نقاط ديگر در بيش و كم كشاورزي يا شرب براي باران آب استحصال روش
 آب از بخشي ايران شرقي شمال در بخصوص و ما كشور نقاط از بسياري در شهري، آب انتقال جديد سيستمهاي شدن ساخته از قبل ات است بوده

 مي تأمين است شده مي تهگذاش باز فضاي در كه بزرگي ظروف ماٌمستقي يا و منازل شيروانيهاي زا باران آب آوري جمع طريق از منازل شرب
 .گرديد

 امروزه كه نحوي به .است كرده زيادي پيشرفتهاي هواشناسي دانش پيشرفت با همراه آب استحصال فن و دانش گذشته سال 50طول رد
 مواد از زمين، كردن سخت و كوبيدن جاي به .است شده تبديل پيشرفتهاي بسيار تكنيكهاي به گذشته دوران آب استحصال ساده روشهاي

 براي اي پيچيده سيستمهاي كوچك، سطوح كردن نفوذ قابل غير جاي به و شود مي استفاده خاك نفوذپذيري كاهش براي گوناگوني
 سيستمهاي در ديگر، عبارت به است درصد95 از بيشتر آب استحصال راندمان موارد بيشتر در كه طوري به است شده بداعا وسيع سطوح
 95 از بيشتر و رود مي دست از باران كل از درصد 5 از كمتر تنها شود مي استفاده اسراييل و آمريكا استراليا، در هامروز كه آب استحصال جديد
 .شود مي استحصال آن درصد

 شده پيدا جديدي مصالح و مواد غيره، و فلزي هاي ورقه بتون، آسفالت، سيمان، نظير موادي جاي به خاك كردن نفوذ قابل غير براي امروزه
 قادرند اغلب كه اند شده ساخته صورتي به آب استحصال منظور به آزمايشگاهي تحقيقات طي جديد مواد .است فوق مواد از ارزانتر بسيار كه ستا

 يك عنوان به آب استحصال فن هنور چه اگر )1976( همكارانش و Cooleyبه گفته  .بياورند دوام مدتي و كرده تحمل را محيط سخت شرايط
 در و است زياد فوقالعاده ،خشك نيمه و خشك نقاط از بسياري در آب تأمين در آن بالقوه توان ولي است نشده پذيرفته كامالً آب أمينت و تكنيك

 بارندگي با منطقه يك در مثال عنوان به باشد دامها شرب تأمين وسيله تنها شايد خشك نيمه و خشك مراتع برخي نظير مناطق اي پاره در واقع
 در مترمكعب1000 معادل يعني دارد، وجود سال در آب يترل 100 آوري جمع امكان آن مربع متر هر در ميليمتر 100 حدود النهسا متوسط

 بلكه نيست حوزه كل سطحي روانآب مقدار توليدي، آب محاسبه مبناي مي شود صحبت آب استحصال از كه وقتي داشت خاطر به بايد .هكتار
 راندمان اگر ترتيب اين به .گيرد مي قرار محاسبه مبناي سيستم، راندمان به توجه با كه بارندگيست ميزان ،آب الاستحص سيستمهاي در آن مقدار
 آب، تأمين روشهاي ديگر با مقايسه در دليل همين به. است منطقه ساالنه بارندگي% 96 توليدي آب حجم باشد درصد 96 ،استحصال آبي توليد
 . تآنهاس مؤثرترين آب استحصا روش

 :  اند شده تشكيل قسمت سه از آب استحصال سيستمهاي تمام كلي طور به
 .يابند انتقال آبي كاناله ب ممكن زمان حداقل در آن، در شده نازل باران كه شوند مي (Catchment)  آبگير حوزه يا سطح -1
 .سازند مي نتقلم كشاورزي اراضي يا آبگير مخازن به را شده استحصال باران كه آب، انتقال شبكه‐2

 .شوند مي ساخته شده استحصال آب نگاهداري و سازي ذخيره براي كه آبگير، مخازن – 3

 آبگير سطح ،بارندگي هر در را طراحي مسأله مهمترين آب استحصال سيستم يك طراحي در ،)1975 (همكارانش و Cooley گفته به

 آن به مؤثر باران آب، استحصال سيستم يك در. باشد داشته را تلفات حداقل اٌطبع و نمايد توليد مؤثر باران حداكثر باشد، قادر بايد سطح اين. است
 مخازن يا كننده جمع مخازن به نهايت در و افتاده جريان به آبگير حوزه سطح در سطحي جريان صورت به كه مي شود گفته باران يك از قسمت
 .شوند مي رانده ذخيره

 جريان صورت به را باران هر از بيشتري بخش اٌنتيجت و داده كاهش را تبخير و نفوذ تلفات است،كه الزم مؤثر باران ميزان نمودن حداكثر براي
 آماده شيميايي يا مكانيكي فيزيكي، روشهاي از يكي به آبگير حوزه سطح كه است الزم نفوذ كاهش براي. كرد منتقل نگاهداري مخازن به سطحي

 منطقه بارندگي باميزان آبگير حوزه سطح. يابد كاهش حداقل به حوزه سطح در آب توق زمان. است الزم نيز نفوذ تلفات از كاستن براي و شود

 حجم .كرد استحصال را آب معين حجم بتوان تا است الزم كمتري آبگير سطح باشد بيشتر منطقه بارندگي ميزان هرقدر. دارد مستقيم ارتباط



 مي افزايش آبگير سطح افزايش با مخزن حجم بارندگي، ميزان نظر از برابر شرايط در. دارد آبگير سطح و آبي نياز با مستقيم ارتباط نيز مخزن
 .يابد

 سازي ذخيره براي ديگر طرف از و منطقه ساالنه بارندگي متوسط براي طرف يك از بايد را مخزن حجم )Meyer )1974 گفته به 
 حال عين در و نگاهدارند خود در را معين ارتفاع و شدت با بارانهاي باشد قادر كه طوري. به كرد طراحي معين برگشت دوره با بارانهاي

 موردي در نمايد تخليه طبيعي هاي آبراهه يا مجاور اراضي به و داده عبور خود از را مخزن ظرفيت بر مازاد شده استحصال آب بتواند

 به انتقال جاي به شده استحصال آب كهد كر طراحي نحوي به توان يم را سيستم باشد، كشاورزي براي آب تأمين آب، استحصال از هدف كه

 .شود ذخيره خاك رطوبت صورت به آن در و هدايت كشت تحت اراضي به اٌمستقيم ذخيره مخازن

 به گيرآب سطح اوالً كه است الزم منظور اين براي و است آبگير سطح در آب توقف زمان كردن كوتاه ،تبخير تلفات كاهش مؤثر روشهاي از
ت هداي مخزن به زمان حداقل در شده نازل باران تا باشد داشته مخزن جهت در مناسبي شيب ،آبگير اٌثاني و باشد گودال و حفره بدون و كافي قدر
  .شود

 
 آبخيزها در آب استحصالكاربرد 

 گوناگون مصارف براي آب تأمين قديمي يروشها از يكي نفوذ كم يا و نفوذ قابل غير سطوح آوردن وجود به طريق از باران آب استحصال
 و ماشين پيدايش از قبل تا استفاده قابل آب منابع آنها در كه خشك نيمه و خشك مناطق در بخصوص روش اين. است شرب و كشاورزي خاصه

 توسعه همچنينو  پمپ تورمو نظير زيرزميني آبهاي استخراج براي) Myers  1975 (گفته به دارد زيادي كاربرد است محدود صنعتي آبزارهاي

 طوري به است داشته وسيعتري بسيار كاربرد گوناگون مصارف براي باران آب استحصال ديگر، حوزه به حوزه يك از آب انتقال جديد يستمهايس 
 مي تأمين روش همين از است نداشته وجود آب ديگر منابع آنها در كه مناطقي بخصوص خشك نيمه و خشك مناطق آبي نيازهاي از بسياري كه

 .است شده
 )روشها ساير با مقايسه در(حاصله آب گراني دليل به باران استحصال سيستمهاي احداث طريق از شرب يا كشاورزي آب تأمين امروزه

 و سانان شرب براي خاصه آب تأمين اهميت مناطق اي پاره در اين وجود با نباشد اختيار در آب ديگر منابع كه است توصيه قابل وقتي تنها
 .كند مي توصيه را آب استحصال سيستمهاي احداث سنگين هاي هزينه چنين كه است چنان دام

 باشند شده طراحي درستي به كه صورتي در آب استحصال هاي سيستم كه است داده نشان )1974 ( آريزونا ايالت در شده انجام تحقيقات
 تأمين شرب قابل آب به را آب كم مناطق ساكن خانوارهاي نيازهاي بيشتر توانند مي باشند آمده وجود به زيانبخش غير مصالح و مواد از و

 تواند مي درصد 80 استحصال راندمان با و ساالنه بارندگي ميليمتر 125 با اي منطقه در هكتار يك سطح در آب استحصال مثال عنوان به. كنند
 ما كشور درسال است.  يك براي روز در ليتر 200سرانه مصرف با نفره چهار وارخان سه آبي نياز معادل كه كند تأمين آب ليتر 1000000 ساالنه

 روستاههاي از بسياري. در دارد والنيط سابقه پرباران و مرطوب مناطق در چه و خشك نيمه و خشك مناطق در چه باران آب استحصال نيز
 درون موجود گودالهاي حتي يا و يافلزي و سيماني مخازن روف،ظ در آن آوري جمع طريق از باران آب از استفاده خشك نيمه و خشك مناطق
 دامها نياز مورد آب تأمين براي آب استحصال سيستم تعدادي به گذشته سال چند طول در. مي شود محسوب آب تأمين مهم منابع از يكي زمين

 .كنند تأمين را دامها نياز مورد آب از يزياد بخش اند توانسته سيستمها اين از بسياري. است شده احداث كشور مختلف مناطق در

 خشك نيمه و خشك مراتع سطح در بخصوص آب بهتر توزيع به زيادي حدود تا تواند مي آبخيز هاي حوزه در آب استحصال كلي طور به
  .نمايد تأمين را خشك نيمه و خشك مناطق در ساكن خانوارهاي شرب براي نياز مورد آب از بخشي همچنين و كند كمك

  
 

 موقعيت استان گلستان
 °و  08´شرقي 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  1388. براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال دارد 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
پوشش گياهي و اقليمـي خاصـي را ايجـاد    متربه همراه تنوع آب و هوايي،  3750متر تا  -27اين منطقه با وضعيت توپوگرافي خاص از ارتفاع 

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       
 ميلي متر در نوسان است.  800تا  200ميزان بارندگي آن از

ز بسيار متنوع مي باشد بطوريكه از جنگلهاي انبوه در جنوب اسـتان تـا مراتـع فقيـر و     وضعيت پوشش گياهي نيز به تبعيت از وضعيت اقليم ني
هـزار هكتـار از اراضـي     630هزار 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.  مناطق مياني استان به اراضي زراعي و حدود يك ميليون هكتار



 
 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 يهواي خشك و نيمه خشك دارد كه هر چه به سوي شمال و مرز تركمنستان نزديك م

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 رفتهي سرسبز جاي گ تر شهرها و روستاهاي استان نيز در اين ناحيه بيش كشاورزي بسيار پر بازده است.

 سرد كوهستاني مي باشد.  
 

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

ندگيها نيز در فصول مختلف متفاوت بوده بطوري كه در فصل زمستان و اوايل بارندگي از غرب به شرق و  جنوب به شمال كاهش مي يابد توزيع بار
 بهار  بيشترين بارندگيها در استان نازل مي شود

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

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

 
 ي آب باران :اهميت جمع آور -
دامنه تپه ها  يا مصنوعي و مناطق كم باران بارندگي كم اتفاق مي افتد ولي آب باران هايي كه از آبخيز هاي طبيعي و توجه به اين كه در با

ري دريك ميلي مت10زيرا يك بارش ، هزينه كم وكيفيت خوب براي اين مناطق باشد مي تواند منبع آب جديدي با جمع آوري مي شود، وكوه ها،
ميلي متر 10طرف ديگر  از مكعب باشد يا متر هزار30تا ، آن كه مقدار ساعت به وجود آورد 5 تا 4 ظرف حوضه آبگير ممكن است سيالبي را

 معمول براي ايجاد رطوبت خاك به طور ، ميلي متر كمتر است100مناطقي كه بارندگي ساالنه از در است هكتار هزار ليتر آب در100بارش برابر 
رشد  گودي ها رشد كرده اند شانس بيشتري براي سبز شدن و چنين مناطقي فقط گياهاني كه در پوشش گياهي پراكنده هم كافي نيست در

يك سطح محدود جمع آوري گردد مثل اين است كه  در، ميلي متر بارندگي ساالنه 50نظر بگيريم كه آب حاصل از  زيرا چنانچه در كردن دارند،
صحراي نقب واقع درفلسطين اشغالي كه بارندگي آن فقط  قسمتي از يا حتي بيشتر باريده است. به عنوان مثال در ميلي متر و 500آن محل  در

 500ات 300برابر ، به روش ساده اي براي سطح هاي كشت شده با رواناب، يك مزرعه قديمي ءاحيا توانسته اند با، سال است در ميلي متر100
نسبت سطح ، براي يك هكتار زمين زير كشت آب تأمين مي كند، آبخيز هكتار زمين شيب دار اين منطقه هر در. ين كنندميلي متر بارندگي تأم

اين روش براي بسياري از . اين نتيجه جمع آوري آب باران مي تواند خيلي تعجب آور باشد بر مي باشد بنا1هب 20 آبخيز به سطح كشت برابر
  ت خشكسالي و تنش هاي خشكي گياهان زراعي روبرو مي باشد بسيار مي تواند مفيد باشدمناطق شرقي استان كه با مشكال

 
 شرايط جمع آوري آب باران : -

شناخته  جهت موارد زير از، قبل از اين كه اقدامي درجهت جمع آوري آب باران دريك منطقه صورت بگيرد بايد ويژگي هاي منطقه مورد نظر
 شوند:

 ....ضريب اطمينان باران وغيره، درجه حرارت هوا،مقدار بارندگي ساالنه، نور خورشيد، طقه شامل :بادمشخصات اقليمي من الف)
 جاري شدن آب درسطح آن وقابليت فرسايش خاك.، نوع خاك به ويژه ازلحاظ قابليت نفوذ پذيري آب درآن ب )

 .  سطح ارتفاعات مورد نظر است جهت طبيعي جريان هاي آب در دراين مورد به خصوص شيب و، ج )وضعيت توپوگرافي منطقه
روي زمين هاي  سرعت فوق العاده زيادي از يا با درسطح زمين هاي لخت آب باران خيلي سريع جريان مي يابد و ،د) پوشش گياهي منطقه

 .  سيالب به وجود آورد، ز ممكن استمربع ني كليومتر 50ميليمتري روي حوضه اي به مساحت 10حتي يك بارندگي . خشك جاري مي شود
يا  به طور كلي جمع آوري آب باران به ويژه براي مناطقي وشرايطي مناسب است كه به داليل زير دسترسي به منابع ديگر آب نباشد و

   :اقتصادي نباشد
       آن محل كافي نبودن آب در -2                   نبودن ديگر منابع آبي -1
 شور بودن منابع آبي به حدي كه قابل مصرف براي احشام و و گران بودن ديگر منابع آبي  -4            ديگر منابع آبيبودن  دور -3

  .  موجب شورتر شدن خاك گردد فنون مخصوص، استفاده از آن حتي با آبياري با انسان نباشد و
 



 استفاده نماييم ؟ را ذخيره و بارندگي ي ناشي ازچگونه هرزآب ها
 ستفاده از هرزآبهاي حاصل از پشت بام ساختمان ها را مي توان به روش  هاي مختلف ذخيره  و از آن استفاده بهينه نمود:ا -1

عمومي و    در ادارات، ساحتمان هاي اداري، مدارس و مساجد و.  ... مي توان با استفاده از تانكر هايي ذخيره نمود و براي فضاي سبز و هم آموزش 
  ش استفاده نمود.ترويج اين رو

اين روش ها در برخي از مناطق در منازل مسكوني شهري و يا روستايي با ايجاد مخزن هايي در دل زمين اين كار  براي مصارف مختلف بكار رود. 
 شمالي استان در حال حاضر استفاده مي شود.

شهر هاي استان گلستان در روي مخروط افكنه واقع شده  . متاسفانه علي الرغم اينكه اكثرهدايت هرزآبها به داخل سفره هاي زير زميني -2
 است و اين مناطق مستعد براي نفوذپذيري و ذخيره نزوالت آسماني مي باشند ولي از اين پتانسيل بالقوه استفاده نمي گردد.  

 
 

 جمع آوري آب باران ديگر روش هاي  -
 

 الف ) روش تغيير دادن يا اصالح كردن سطح زمين 
 حدودي در فقط با عملياتي شرايط خاك را تا غيره به كار برده نمي شود و يا ديگر مواد شيميايي ومصنوعي و امالح و مواد،، اين روش در

اين روش ها عبارتند  .از روش هاي ديگر است معموال ساده تر اصالح مي گردد و، جاري شدن بيشتر آب باران آن و جهت كمتر نفوذ كردن آب در
 .  ايجاد ناهمواري در سطح زمين متراكم كردن سطح خاك و ، ايجاد جوي ها ردن سطح زمين وپاك ك از : صاف و

چنانچه شرايط به گونه اي باشد كه خاك فرسايش نيابد . فرسايش خاك است، اين روش هاي ساده جمع آوري آب باران مهمترين مسأله در
  .  مناطق خشك باشند توانند با صرفه ترين روش جهت جمع آوري آب باران دراين سيستم ها مي  دقيق انجام گيرد، روي حساب و عمليات از و

   .در هزار داده مي شود 5به آن شيب يك در دويست يا  وسايل مكانيكي تسطيح و سطح آبخيز مورد نظر با، در روش متراكم كردن خاك
 

 ب) روش پوشاندن سطح خاك
 نفوذ و از، پوشاندن سطح آن است با بهتر، است مقابل اثر فرسايشي آب ناپايدار در دربعضي موارد كه خاك منطقه ي مورد نظر متخلخل و

 دسته تقسيم مي شوند : پوششي به دو مواد. جمع آوري شود به اين وسيله آب باران بيشتري جاري و زمين جلوگيري كرد تا تأثير آب در
  خاك -
 موادمصنوعي  -

محل وجود دارد  استفاده مي شود. ازخاك رس كه در، گران تمام شود يا دسترس نباشد و دراز خاك زماني كه مواد مصنوعي براي پوشاندن  
اين روش براي آبخيز هاي خيلي كوچك به عنوان مثال جمع آوري آب باران براي يك . براي پوشاندن سطح خاك آبخيز مي توان استفاده كرد

اين روش فرسايش  مهمترين مسأله در. ز هاي بزرگ تر نياز به ماشين آالت داردولي براي آبخي، يك آب انبارصحرايي بسيار مناسب است حوض يا
بايد ، اين روش گرفته شود نتيجه بهتري از براي آن كه خسارت كمتري وارد شود و اين رو از، خاك به وسيله آب هنگام بارندگي هاي شديد است

 .  ساخته شود كه فشار جزيان آب زياد نتواند خرابي به بار آوردسطح آبخيز طوري  توجه كافي گردد و، ديگر عوامل به شيب زمين و
، پلي اتيلن، پالستيكي، فلزي  مواد ي نازك از با اليه اين روش سطح خاك را در .مصنوعي جهت پوشاندن سطح خاك روش استفاده از مواد

 .مي پوشانند .  ..و قير
 نياز هاي آبي دام و دامداران استفاده مي گردد. از اين روشها در مراتع استان گلستان جهت تامين بخشي از

 
     و ميزان پايداري سيستم آبهاي كاربرد  روش-ج

كه  حالي در برند؛ آشاميدني و ديگر مصارف خانگي خود به كار مي آب روش را براي تامين  مطالعات نشان داده است كه برخي از پارسيان اين
 .روش استفاده نكرده است حال هيچ گروه ديگري از اين  به تا .كنند موجود استفاده مي شهري و ديگر منابع آب ي از ذخيره بقيه،

طور كامل تخليه و به مدت  شوند، بدين شكل كه ابتدا به سال تميز مي 5تا  4ها پس از  مخزن .به دست آمده نيز بسيار خوب است آب كيفيت
 مدتي استفاده تا آب كه اين باوجود آن .احتمال شكستن مخزن وجود دارد مدت،پس از اين   البته .شوند داشته مي خالي نگه روز51 تا10

 .كند شود،كيفيت آن تغييري نمي نمي
 آن دركشاورزي استفاده از جمع آوري آب باران و-د

دسترسي به آب شيرين چندان مقدور نيست، بايد  هيچگونه نظمي براي بارندگي وجود ندارد و و درشرايط خشك كه ميزان بارندگي كم است
 به فكر افزايش سرعت نفوذ آب در يا تقويت پوشش گياهي صرف نظر كرد و باران به عنوان منبع آب زراعت هاي ديمي و ازاستفاده مستقيم از

بلكه  زيرا اين اقدام ها درجهت بهبود وضع آب منطقه چندان مؤثر نخواهند بود، ز نبود،كاهش روان آب ني منظور افزايش رطوبت خاك و زمين به
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سپس ازاين  برعكس بايد اقدام هايي براي كم كردن قابليت نفوذ پذيري آب درزمين به منظور افزايش روان آب يا آب حاصل ازبارندگي انجام داد و
 مكاني،  نيمه خشك مانند استان خراسان شمالي كه توزيع زماني و مناطق خشك و سياري ازجاي ديگر استفاده كرد. به طور كلي درب در آب ها،

جمع آوري آب باران به اضافه  باران هاي موقتي براي تأمين نياز آبي گياهان كافي نيست، بارندگي اندك است و هم مقدار بارندگي نامناسب است و
 بسيار مفيد باشد.  است مي تواند خاك ذخيره شده رطوبتي كه در مقدار

از اين منظر در رتبه هاي اول كشور به شمار مي روند تعداد استان هاي شمالي و از جمله استان گلستان جزء مناطقي به شمار مي روند كه 
يرينه اي در آبندانهاي استان هاي شمالي نمايانگر اين موضوع مي باشد كه جمع آوري و هدايت آب هاي  سطحي به آب بندانها سابقه بسيار د

 استان گلستان دارد.
 
 در استان گلستان چالش ها و مشكالت موجود براي جمع آوري هرزآب بارندگي ها   

 درجهت ذيربط سازمانهاي با آنان نمودن همسو و مردم مشاركت جلب ،مردمي مشاركت طرحهاي اهداف به دستيابي در عامل ترين عمده
 حال در كشوري در عمراني هاي پروژه حجم عظيم و سو يك از دولت اعتبارات و مالي منابع حدوديتم .باشد شده مي تعريف پروژه هاي اجراي
 هاي پروژه اهداف اجراي اين جمله از .اشت نموده وقوع ترديد و عدم دستخوش را مدت بلند اهداف به دستيابي توفيق ما كشور همچون توسعه

 اهرمهاي پايدارترين از يكي عنوان به كشاورزي كه چرا بود خواهد كشاورزي بخش در يخودكفائ به نيل جهت درجمع آوري آب  كوچك بزرگ و
 بخش اين بهبود و توسعه به توجهاستان،  خاك و آب خدادادي منابع به توجه بااستان گلستان برخوردار است زيرا  اي در ويژه جايگاه از خودكفائي

 سازمانهاي مدت بلند چندان نه تجربه. بود خواهد مطرح اصلي فاكتور عنوان به همياري ضرورت بنابراين .بود ملي خواهد ثروت توليد در بزرگي گام
  .دارد متعدد موانع وجود از حكايتمشاركت  هاي در پروژه دولتي

خالصه به مسايل و مشكالت عمده ديگري در حال حاضر مي توان به عنوان اصلي ترين موانع توسعه منابع آب نام برد را مي توان به طور 
 شرح ذيل نام برد:

  زمين مالكيت  -1
 در اراضي مالكيتي تركيببا توجه با هزينه هاي باالي برخي از طرح هاي جمع آوري و ذخيره آب در اراضي زراعي و عدم اقتصادي بودن 

 بين اراضي تقسيمبا وجود گيرد الزم است برخي از طرح ها به صورت مشاركتي صورت يت هاي اراضي زراعي محدوداستان گلستان به توجه به 
 انجام در مشاركت امكان عدم نهايتاٌ و اختالف بروز به منجر شده تفكيك ملكي سند نبود يا هماهنگي عدم يا ساكنين يك منطقه سبب فرزندان

 . است گرديده پروژه

 هدف با اين اراضي چه گر .باشد مي مالكيت رازاح سر بر موجود مشكالت جمله از سازمانها يا افراد برخي توسط نيز ملي منابع اراضي تصرف
 خواهد حقوقي يا و خصوصي احراز مالكيت ساخت در مشاركت جهت اصلي شرط پيش ليكن گرفت قرار مطالعه كار دستور در موجود شرايط بهبود

 ن نام برد.در اين مورد مي توان مثالهايي از آب بندانهاي استان گلستان و مشكالت حاصل از بهره برداري آ .بود

 كشاورزي و روستائي جامعه بر حاكم فرهنگي مشكالت -2
 از قومي چالشهاي از ناشي محلي گروهي، اختالفات تشكلهاي با هماهنگي عدم و گرائي فردآب،  استحصال نادرست هاي شيوه از استفاده

 نابعم كفايت عدم و آب منابع از استفاده بهينه جهت نمدو ريزي برنامه عدم طرح هاي مشاركتي مي باشد. است اي كننده محدودل عواممهمترين 
 هاي شيوه بهبود و توسعه جهت الزم مالي بضاعت عدم، مزارع آبياري مديريت در بازده مك و سنتي هاي شيوه از استفاده، نياز و مصرف اوج در

 از كاستيها جبران روحيه ايجاد اقتصادي فقر و آمدر د كاهش نتيجهباشد.  مي درآمد كمو  فقيرانه كشاورزي ايجاد در مهم عوامل جمله از سنتي
 .بود خواهد نادرست هاي شيوه

 اجرائي  دستگاههاي توسط شده ارائه طرحهاي به كشاورزان اعتماد عدم -3
 با طرح تناسب عدم بوده ارتباط در كشاورزي با اختصاصاٌ كه دولتي بخشهاي در شده ارائه طرحهاي برخي شكست در عامل ترين عمده
 موجب بلكه استنداشت  را بازدهي الزم تنها نه طرحها گونه اين. اجرا است بوده بومي و اي منطقه شرايط نشدن لحاظ و موجود پتانسيلهاي

 .است داشته پي در را پيشرفت و توسعه جهت الزم اراده تضعيف
 اداري پاگير و دست و سنگين ومقررات قوانين -4
 به گردد مي مشاركتي محسوب طرحهاي موقع به اجراي در عمده موانع از يكي بانكها همچون مالي تموسسا ،اداري راه ورهك ازاي در

 .مي گيرد صورت زماني هاي برنامه از خارج مواقع اكثر در ذيربط سازمانهاي به بانك طريقاز  اعتبار انتقال كه نحوي
 متخصص نيروهاي  -5
 خواهد افراد روشنگري و گذاري تاثير توانهاي محتلف،  هژپرو ساخت در همراهي و كتمشار به مردم ترغيب جهت الزم ابزارهاي جمله از

 .نمود خواهد افراد نظر جلب در شاياني كمك كننده پيگير تيم ميان درمختلف  متخصصين حضور ضرورت .بود
 
 



 فرسايش خاك -6
ضعيف و يا داراي خاك حساس به فرسايش  پوشش نسبتاٌ تقريبا نيمي از مساحت استان گلستان به مراتع اختصاص دارد اين مناطق داراي

صورت گيرد تا عواقب ناشي از جمع آوري آب در اين مناطق خسارات  مي باشد هر گونه دست كاري در اراضي زراعي و مرتعي بايد با حساسيت باال
 ببار نياورد.

 
 اننمايي از سطح عايق در مراتع منطقه اينچه برون استان گلست 1عكس شماره 

 
رواناب هاي شهري نيز متاسفانه اراده اي براي اينكار وجود ندارد. با وجود مشكالت زيادي كه در زمينه تامين منابع آبي در  در جمع آوري-7

به  استان مخصوصا در فصول خشك براي كشاورزان و حتي براي زندگي روزمره وجود دارد و از طرفي با توجه به سابقه و تجربه طوالني اين مناطق
 استفاده از هرزآبهاي ناشي از بارندگيهاي ساليانه هم اكنون شاهد هدر رفت اين آبها هستيم.

 
 راهكارهاي پيش رو جهت استفاده بهينه از هرزآب ناشي از بارندگيها

است لزوم نقش طرح هايي كه مردم در آن نقش و دخالت داوطلبانه داشته باشند موفقيت آن نيز تضمين شده تجربه نشان داده است كه 
و بروز  فعال و داوطلبانه مردم، استفاده از نقطه نظرات آنها مخصوصاٌ در طرح هايي است كه تجربه آن را نيز داشته باشند استفاده از اين تجربه

دمه ذيالٌ راهكارهايي در كردن آن يكي از كارهايي است كه مي تواند هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت در همه زمينه ها راهگشا باشد. با اين مق
 زمينه جمع آوري رواناب ناشي از بارندگيها بطور خالصه پيشنهاد مي گردد:

مناطق خصوصاٌ شهري را آزار مي دهد اوالٌ سيالبهاي ناشي از بارندگي و دوماٌ  مهمترين مسئله اي كه در حال حاضر بسيار از ساكنين -الف
نقشه مناطق شهري و پر جمعيت استان گلستان نگاهي داشته باشيم مي بينيم كه بيشترين  كمبود آب در فصول خشك مي باشد. چنانچه به

از نظر ذخيره نزوالت آساني داراي استعداد بااليي در اين زمينه مي باشند لذا پراكنش جمعيتي استان در روي مخروط افكنه مي باشد مناطقي كه 
 از بارندگي هم از خسارات جلوگيري نمود و هم به تغذيه سفره هاي زير زميني كمك نمود.با برنامه ريزي مي توان با هدايت هرزاب هاي ناشي 

در مناطق شمالي استان گلستان كه در حال حاضر در برخي از مناطق از آب پشت بامي به عنوان مكمل و تامين بخشي از نياز هاي آبي  -ب
همچنين براي احداث  هم از نظر بهداشتي تا اندازه اي تحت كنترل قرار گيرد. در حال استفاده مي باشند بايد تسهالتي در نظر گرفته شود و

 ساختمانهاي جديد كه در حال احداث مي باشند بايد در پروانه ساخت آن نيز ايجاد آب انبار و مخزن ذخيره آب جزو ملزومات ساختمان باشد.
تاه مدت كنترل و ذخيره آب هاي سطحي مي تواند در بسيار از مناطق استان لزوم توجه با آب بندانها و قنوات به عنوان يكي از راههاي كو -ج

 د.گلستان در دستور كار قرار گيرد همچنين استفاده از آب بندانهاي متروكه نيز مي تواند تا اندازه زيادي از هزينه هاي اضافي جلوگيري كن
منابع تامين آب دامداران مي باشد گسترش اين  يكي ازق شمالي وجود دارد مخصوصاٌ مناط در مراتع استان گلستانكه  يسطوح عايق -د

 .سطوع عايق و واگذاري آن به دامداران مي تواند تا اندازه زيادي از مشكالت دامداران بكاهد
ان چند طرح تحقيقاتي در خصوص استفاده از سامانه هاي سطوح آبگير جهت تامين بخشي از نياز هاي آبي گونه هاي مثمره در است -و

 مايد.گلستان اجرا شده است گسترش و رواج آن مي تواند در برخي از مناطق استان تا اندازه اي در تامين نياز آبي كشاورزان و باغ داران كمك ن
ايي مد ر همه ما باشد در اين زمينه شايد آموزش همگاني از دوران ابتداستفاده بهينه از آنچه كه بدست مي آيد بايد در درجه اول در دستو -ه

نظر مي باشد يعني گوشزد نمودن نسل آينده به كمبود آب و لزوم توجه به اهميت آن در زمينه هاي مختلف شرب، كشاورزي و صنعت و بحث 
 صرفه جويي آن در همه سالهاي آموزش بايد جزيي از كتاب هاي درسي قرار گيرد.

 



 خالصه مطالب ونتيجه گيري-
 واناب گفته شد به اختصار مي توان نتيجه گرفت كه :از آنچه تاكنون درمورد جمع آوري ر

به طور معمول براي مصرف درمقياس هاي كوچك  استفاده از روشهاي جمع آوري آب باران بستگي به وضع هوا يعني بارندگي دارد و هر چند
آب شيرين كافي  ل كفايت نمي كند وبه هيچ وجه براي توليد محصو م است وكولي روي هم رفته براي نقاطي كه بارندگي ، انجام مي گيرد

 كه ميزان بارش براي برداشت مطلوب در گلستاناستان شمالي  اكثر مناطق در. مي تواند بسيار مفيد واقع شود مهم است و، دردسترس نيست
خيره هرزآبهاي جاري اقدام در زمينه ذتوپوگرافي منطقه  توجه به موقعيت جغرافيايي و به راحتي مي توان با، زمين هاي ديم كشاورزي كم است

 نمود. 
 هر اقدامي بايد شرايط طبيعي و اين رو قبل از از مسائل مربوط به خاك دارد، بستگي به شرايط آب وهوايي منطقه و ،يك روش ستفاده ازا

 .  اعمال گردد، مناسب ترين روش كه كمتر خسارت جانبي داشته باشد امكانات اجراي طرح را سنجيد تا بهترين و
 با ارزان تر است وبرخي از روشهاي جمع آوري هرزآبها نسبت به برخي از روشهاي ديگر، چند چنين مي نمايد كه تحت شرايط مساعد  ره

ولي هيچ كدام روش ها ي جمع آوري آب  كشاورزي به دست آورد، شرب، دامداري ويا آب براي اكثر فعاليت هاي، اين روش مي توان با هزينه كم
 .  مورد بررسي قرار نگرفته است، لحاظ مقرون به صرفه بودن آن مدت از دراز باران در
تعديل آن ها  به كار بردن روش هاي جديد جمع آوري آب باران كه اغلب اختراع كشورهاي غربي است بايد دقت كافي به عمل آورد تا با در

 .  منطقه انتخاب كرد براي شرايط مناسب براي هر ين روش اقتصادي رابهتر، استان نياز كشور و امكانات و شرايط و همچنين تطبيق دادن آن ها با
محققان همواره روش هاي جديدي جهت جمع  ،تحقيقات توجه به پيشرفت روزافزون علم و الزم مي دانم كه با در پايان ذكر اين نكته را

 مي تواند ارائه شده به بازار مواد همچنين آزمايش هريك از وآنان  پي گيري نتايج كار اين روش ها و آوري آب باران يافت مي شود كه اطالع از
مقايسه آن ها  آزمايش هاي ديگران و و آگاهي ازكار. سطح جهاني داشته باشد هم در منطقه و هم در، اين روش ها موفقيت بيشتر نقش مهمي در

  .  اقتصادي ترين روش هاخواهد شد رين وبردن بهت به كار موجب توسعه و نيز تجربيات خود، تحقيقات و نتايج حاصله از با
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