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 چكيده

و عملي در زمينه تهيه منابع آب جهـت مصـارف گونـاگون مـي دسترسي به توسعه پايدار، مستلزم ارايه الگوهاي علمي
تـ. باشد . اريخي مـي باشـد نظر به اينكه استفاده از سيستم هاي ذخيره نزوالت آسماني در استان گلستان داراي پيشينه

و شـرب دام، لذا ساكنين حوزه هاي آبخيز در استان براي تامين منابع آب قابل اطمينان جهـ و احيـا مراتـع ت اصـالح
و مصارف روزانه خود روشهاي مختلفـي را اسـتفاده مـي نماينـد روشـهاي. احداث باغات ديم، آبياري فضاي سبز، شرب

و سن جديد علمي نيز به كمك روشهاي سنتي آمده  تي در حال رسيدن به يك مـدل مناسـب با به روز نمودن روشهاي
در. مي باشد كه تا بتوان فشار ناشي از كمبود آب را كاهش دهد روشهاي تجربي جمع آوري آب هاي پشت بـام منـازل

ميش و از سـطوح عـايق بـاران در سـطح مـورد نظـر در مراتع قشالقي اسـتفاده. شود مال استان سالهاست كه استفاده
و مورد استفاده دامداران قرار گرفته است و ميزان بارش اجرا شده در برخي از باغات ديم نيز ايـن روش. متناسب با نوع

و پايلت اجرا گرديد كه اثرات مثبت آن مشاهده گرديد و قانونمنـد. در سطح كم در آينده نيز مي توان با برنامـه ريـزي
در نمودن اين روشها خصوصاً در ادارات دولتي و و يا بـراي مصـارف غيـر شـرب در وهلـه اول جهت آبياري فضاي سبز

آ  بـي اسـتان گـام مرحله بعد با بهداشتي نمودن آن براي مصارف شرب گامي اساسي در جهت بهينـه نمـودن پتانسـيل
و توزيع نسبتاً مناسب بارندگي در سطح استان گلستان با توجه به ميز.مثبتي برداشته شود مان اههـايي از مخصوصاً در

سال كه نياز به آب كم مي باشد اين استان مي تواند به عنوان يك استان الگو در زمينه روشهاي مختلف استحصال آب 
.باران معرفي گردد
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 مقدمه
بويتومحد ر طرف ديگرازو دن منابع آبيوثابت درنوافززوتقاضاي وصنايع بخش هاي خانگي، براي مصرف آب
بوكشا نورزي مساله تامين آب را براي ساكنان زمين مواحي خشكويژه بهواجه ساختهونيمه خشك را با مشكل
از رت مساله اي بسياروص خون جهانيوسياسيولتمردانود مهم ذهن بسياري ل ساخته استود مشغومنطقه اي را به

آوتا جايي كه كمب كشد خوب مساله رشد اين اهميت اين مساله. داده است مطرح مي باشدد قرارورها را تحت الشعاع
ر دروشنوبقدري عناز سالهاي اخير مهم است كه تحليل هايدروان يك سالح استراتژيك نام بردهوآب به

ازوجغرافيايي آب به عن عندرومنابع طبيعي محيط ان يكي يكوعين حال به عامل تعين كننده شرايط جغرافيايي ان
صدر. رد بحث استوم ازوحال حاضر بحران آب به تمردانلودومحققان مسائل بحث برانگيز بين دانشمندان، رت يكي

دروكش ازوعصركندر.آمده است رهاي جهان ژيولوتكنورشد صنعت ني هم افزايش حجم گازهاي گلخانه اي ناشي
وب شدن شدن يخچالها، باال آمدن سطح آب درياهاوذتغييرات اقليمي گسترده، باعث افزايش گرمايش جهاني

ازواقيان ط ري،وجانونه هاي زيستيوگ سها، انقراض بسياري بارش هاي هاريكن ها،وفانهاي درياييوافزايش حجم
هاوسيل آسا، شستشورگباري  درونابوافزايش سطح فرسايشوي خاك ط ار،واحي ناهمون دي خاك فانهايوافزايش

مو گرد دروجوخاك، تبخير شديد آبهاي ازپروپشت سدهاد در مفيد سدها عمر بات كه كاهشورس شدن .پي دارد را
ر ازوافزايش ميزان تبخير، برداشت بي ونه هاي درختيوخشكي بسياري ازگوآبي آبهاي زيرزميني، افزايش نياز يه

اكدي برخيونهايت نابدروالت ديمومحص خوز تنشوبروحياتوسيستمهاواز شدوجنگ آبي ارد مطرح شدهوم. اهد
خصوبور پيش خاودن بحراني آبي براي كره زمين روبه منظ اين راستادر. ساكنانش را زمزمه مي كندورميانهوصا

آور خشكساليها،وآبدوميارزه با كمبوكاهش نياز آبي ازتصفيه فاضالوردن به صنعت آب مجازيوي ب ها، استفاده
ش هاور درياهاوآب هاي ف رهاوسط بيشتركشوت درياچه ق العاده آسيب پذيروازطريق ايجاد تاسيسات آب شيرين كن

كش. دارد قرار كاررودستدرومطرح ناچاراً توچريولذا براي ه ان گفت طرح ذخيره بارش باران سادون ايران، مي
خوكشوي منطقهوشدت بحران آبي پيشر گذرگاهي اجباري براي كاهشوترين بور .دواهد

هماز طرفي برودارند تا از طريق احداث سدهاي مخزنيواره سعي بر آن داشتهومهندسين سازه هاي آبي انحرافي
رور توي آبوگر. أمين آب براي مصارف مختلف نماينددخانه ها اقدام به بهرهوسعي در شناسائي،ه ديگر از متخصين

دويژه با فراهم شدن امكان پمپاژ آب از اين منابع داشتهوبرداري از منابع آب زيرزميني به  ودر اغلب نقاط نيز از
مور نموتورد اشاره در تلفيقوش از. مي نمايندودهوأم با هم براي تأمين آب بري مصارف مختلف استفاده اين دسته

آبومهندسين  دي،متخصين روگري را براي تأمين آب به راهكار اساسي ياويژه در مناطقي كه يا فاقد دخانه هستند،
ر هاوتعداد مودخانه زير زمينيآب مناسب نيست، يا فاقد منابعورد نظر كافيومحل مناسب براي احداث سازه هاي

رويا با محدودهوب ت. باشند، ارائه نمي دهندميوبروديت اين منابع ب جه به اين كه حتيوبا دنوبا فرض قابل مهار
ر روتمامي آب سهودخانه ها، امكان انتقال اين مقدار آب به مناطق خارج از شبكه هاي به لحاظولتودخانه اي به

بهواين كه دستيابيودر تمامي مناطق، امكان پذير نيستواقتصادي  تجديد پذيري طبيعي منابع آب زيرزميني
شق با برداشت از اين منابع نمي باشد،در تطبيوترتيب در تمامي مناطق  رومالحظه مي درود چنين ش هائي

كه. كاربرد اقتصادي در بسياري از مناطق هستندوپايداريع فاقدومجم درود مناطق پهناوجواين در حالي است ري
ر بهوخارج از شبكه نبونيمه خشك كه با معضل كمبويژه در مناطق خشكودخانه هاي بزرگ ردود يا وبروآب

ر سطوهستند، ايجاب مي كند تا از ديگر روش ها از جمله سامانه هاي آوح آبگير باران كه وريوش سنتي براي جمع
ت روام با تكميلواستحصال آب است نوفنوز كردن آنها با بهره گيري از دانشوبه باوين در تطبيقون سازگاري
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شوشرايط اقليمي به منظ آواين انديشه كه برخاسته از امكان پذيري استحصال.دور تامين آّب، استفاده ريوجمع
ج عنوي است، امرومستقيم ريزشهاي آبوزه به بهره برداري از آبهاي قابل دسترس برايوان يكي از راهكاري تامين

. مقاصد مختلف به حساب مي آيد
:پيشينه طرح ذخيره باران

نيوظهونوطرح جديد طرح ذخيره باران، موضوم.ستري عورد نيازفعاليت هاي متنوع ذخيره باران براي تامين آب
ط اقتصادي، دروالنيوداراي سابقه اي آب. دارد تمدنهاي تاريخي بشر ريشه باونياز به آب به دليل تقاضاي مصرف

بوت درويت تامين آن بخصومحدودن منابع آبيوجه به ثابت نقاط ضعيت جغرافيايي برخيول خشك، به جهتوفصص
ازوپراكنش جغرافياييوميانهوعرض هاي پايين در راوخاوچين فريقا،آگذشته ساكنان آمريكا، زماني بارش، رميانه

صوشيدبه ايجا آوه هايي به رورت جمع ازو انابهاوري آنوپيش ساخته هدايت به مخازني درج ذخيره  هت مصرف
درذ دادن بارانونفويا تزريقوه خشك سالودر رطن زمينوبه كاهش نيازآبيوبت خاكوبراي افزايش ميزان

بونم اداروالت،ومحص شي.دوده مقدار بارش، هايي است كه بسته به ناحيه اقليمي،وسيستم هاي استحصال آب باران،
موفعاليت اقتصادي  ن رد نيازوآب ر.ت استواحي مختلف متفاودر دروذخيره احيوندرل ماههاي بارشيوط انابها

دروخشك  ب انبار نيمه خشك آ طو از قديم انجام مي گرفته مكانهايي به نام سنتيوالني، تاريخيوداراي سابقه اي
ازوامر. رمان استوكشونقاط مختلف دنيا در در زه برخي ر اين آب انبارها را هم چنان فعال دروذخيره احيون انابها

. جزايرخليج فارس مي بينيمومركزي 
خودر حال حاضر بسياري از كش نمورها، براي تأمين بخشي از نيازهاي آبي از آن بهرهودهود، آب باران را ذخيره

كش در اكثر استان. گيرند مي فوهاي استفاده برايومتر، جهت ذخيره آب خالص بارانوكيل5اصلور هند، مخازني به
.رزي نصب شده استواع مصارف كشاوان

نفواز سط مي بام پشتوها ها، چاه ذير نظير چالهذ ناپوح نموآ ان جهت جمعوت ها نيز اين طرح.دوري آب باران استفاده
كشوهم اكن عنون در بوان يك طرح قانور فرانسه به جهت تأمين هزينه تجهيزات الزم برايودهوني در دست اجرا

بوبازيافت  ا. هاي مشخصي در نظر گرفته شده است دجهوتصفيه آب، ردر روين ها ها، چالهي پشت باموش، آب باران بر
سطو نفوساير ميوذناپذير، ذخيرهوح واد آهكيوموپس از آن به داخل مخازن بتني هدايت.دوش سپس پااليش

.تصفيه ندارد هاي پيچيده سيستموهاي عظيم گذارير نياز به سرمايهوش مذكور. گردد اسيدي آن نيز خنثي مي
ف 100وهزار خانه در فرانسه8دوحد ميوهزار خانه در آلمان، از سيستم هاي به عمل طبق بررسي. نمايندق استفاده

حدوآمده در كش مي بام خانه متر مكعب آب در پشت 100دور فرانسه، در هر بارندگي ط.دوش ها ذخيره رواين ميزان به
ر60دوميانگين، حد عنوهزار ليتر در ميوز .دوش ان
دوها نيز براي آبياري پاركودر شهر ژن م آب درياچهومنبع آب بارانوفضاي سبز از صوجوهاي رت تركيبي بهرهود، به

.گيرند مي
عال محققان استراليايي، مخزني به شكل چتري بزرگ طراحي كرده رواند كه عنوه بر آنكه در انوزهاي باراني به

آ سرپناهي براي رهگذران عمل مي ميوجهت پااليش به تانكرهاي مخصوب باران را ذخيره نمايد، در. نمايد صي منتقل
فروكش ميوآ ها براي جمع دگاهور مالزي نيز با احداث تجهيزاتي، از باند برخي از .نمايند ري آب باران استفاده

تودر استان گلستان نيز براي جل آبوگيري از نفوليد هرز شذ آب باران در سفرهويا وان آن را ذخيرهوتمير،وهاي
نم...ورزي، صنايعوجهت تأمين مصارف كشا درونشين كه در بخشي از مناطق تركمناننهمچ.دواستفاده اقع

ري آب باران در مخازنوآ شمال شرقي استان، به علت عدم دسترسي به منابع آب كافي، به جمعوهاي شرقي گستره
مي) آب انبار(زميني  جنهدر گستر.دوش اقدام رداروهاي بالنسبه چشمگيري برخ غربي استان نيز كه از بارشوبيوهاي
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ميوآ است، جمع عنوت ري آب باران رواند به ازوشي مناسبوان نسبتاً مطمئن براي غلبه بر بخشي از مشكالت ناشي
ش .دوكم آبي مطرح

 هاي اقليمي استان گلستان تحليل پهنه
ه هرواقليم تركيبي از عناصر ميا در دوباشد كه معمناحيه مياي از چند دهه اندازهرهوال براي با استنادودوش گيري
ط. كاملي از اقليم يك منطقه داشتوان شناخت دقيقوتبارندگي نميوبتوتنها به پارامترهاي دما، رط يكوبه ر كلي

قوبندي اقليمي مجمسيستم طبقه ميوعه نظرهاي معين،ان مناطقي را كه از نقطهوتاعدي است كه با به كار گرفتن آنها
مييژگيو نمهاي مشتركي را دارا .احي با مشخصات مشترك را در يك طبقه قرار دادونودوباشند، از يكديگر مجزا

ر دونتايج تعيين اقليم مناطق مختلف استان گلستان را بر اساس ميوش مي مارتن ارائه كهوش دهد، مالحظه د
حواحي داخل محدون.ب تا خشك متغير استواين استان از مرطهاي اقليميدهومحد د دارايور زه آبريز گرگانوده

ميوخشك تا مرط اقليم نيمه گب د داراي اقليمورب شرق گرگانوجنواقع در شرقوهاي اي كه ايستگاهنهوباشند، به
حوده غربيواقع در محدوهاي ايستگاهواي ب، شهر گرگان داراي اقليم مديترانهومرط خشك تا نيمه نيمه زهومركزي

ميوب تا مرطومرطد داراي اقليم نيمهور گرگان در. باشندب حون محدومناطق زه آبريز اترك داراي اقليموده
ميوخشك نيمه .باشند خشك

ر دواز آنجا كه نوش ح احي خشك كاربرد دارد، اين تقسيمومارتن براي وهاي شرقيدهودمحوزه اتركوبندي براي
خور شرقي گرگانبوجن .ردار استوبي برخود از كاربرد

رتامين آب  شهاي ذخيره آب باران در استان گلستانوبا استفاده از
و استفاده از هرزآب باران از دير باز يكي از روشهاي متداول در استان گلستان بوده است روشهاي ذخيره سازي. ذخيره

و با توجه به مسايل مختلف تعيين مي شود كه معموالً يا بصورت طبيعي است با بصورت هرزابها در استان  متناوب
و سازه هاي دست بشر مي باشد كه ذيالً به به مهمترين روشهاي آن اشاره مي گردد .مصنوعي

آب)الف  روشهاي طبيعي ذخيره
تاالبهاي آالگل، آلماگل، گلستان مشاهده نمودطبيعي ترين روش ذخيره آب را مي توان در شكل تاالب هاي استان

و  و در نزديك مرز ايران و گميشان از مجموعه تاالب هاي بين المللي كشور در دشت تركمن صحرا گل آجي
و گردشگران زيادي را به خود جذب مي كند .تركمنستان از مناطق مهم ديدني استان است كه ساالنه طبيعت گردان

و به دليل اين جاذبه هاي طبيعي زيستگاه،اين تاالبها و كنار آبزي مهاجر به شمار مي روند مناسبي براي پرندگان آبزي
و گردشگران است اين سه تاالب بين المللي كه در شمال.در ايام مختلف پذيراي خيل بي شماري از مسافران

و  از هكتار وسعت، محل زمستان گذراني27گنبدكاووس قرار گرفته است با سه هزار و كنارآبزي كه پرندگان آبزي
و نيز زيستگاه برخي پرندگان بومي به شمار مي رود در. شمال سيبري به اين تاالبها مهاجرت مي كنند تاالب آالگل

و يك درياچه آب شور است، به  و در مركز شوره زار بزرگ تركمن صحرا واقع شده چند كيلومتري مرز تركمنستان
آ و كپور در اين تاالب رونق زيادي داردهمين جهت پرورش ماهيان تاالب.ب شور زي درياي خزر به ويژه ماهي سفيد

در كنوانسيون رامسر 1975المللي ايران است كه در سال آلماگل كه به معني درياچه سيب از مجموعه تاالب هاي بين
هكتار72ع شده است، داراي حدود كيلومتري شهر گرگان واق270اين تاالب كه در فاصله حدود. است ثبت رسيده به 

و جنوب به روستاي تنگلي محدود مي شود و از شمال به اراضي كشاورزي از ميان تاالبهاي گلستان،. مساحت بوده
كيلومتري گرگان حوالي بندرتركمن واقع شده است، اين45تاالب گميشان، آبگيري گسترده با نيزارهاي انبوه كه در 



�

و20تاالب و ارتفاع آن هزار هكتار و تپه27سعت دارد متر پائين تر از سطح درياست كه از يكسو با زمينهاي قرقابي
و از سوي ديگر با سواحل درياي خزر محدود است كه به همين دليل طبق طبقه  ماهوري دشت وسيع تركمن صحرا

گل. بندي تاالبها، گميشان جزو تاالبهاي دريايي ساحلي قرار مي گيرد و32تاالب آجي هكتار دارد، درختان گرم، نيزار
و هواي معتدل زمستان  و آب و چراگاهي براي دامهاي روستائيان است پوشش گياهي تاالب مامني براي پرندگان
و زيستگاه مناسبي براي زمستان گذراني پرندگان مناطق  تركمن صحرا موجب شده آب اين تاالب زمستانها يخ نزند

در. شمالي شده اند و اين وظيفه آجي گل، فصل زمستان پناهگاه ميليونها پرنده مهاجري است كه به آن پناه مي آورند
و در فصل بهار مكان مناسبي براي طبيعت گردي است و طبيعي را حفظ كند از. بشر است تا زيستگاه تاريخي بخشي

در تاالب گل در مجاورت درياچه نمك بوده كه اين امر طبيعت خارق العاده اي منطقه ايجاد كرده است در آجي
به. حاليكه برخي منابع مردمي مي گويند مقرر است كارخانه يد در مجاورت اين تاالب ساخته شد و جاذبه اين تاالبها

و حتي برخي از مردم استان نمي  عنوان يك نقطه گردشگري مناسب استفاده كنيم، به گونه اي كه اكثر مسافران ايراني
و ديدني دارددانند كه استان داراي  به تاكيد كارشناسان، اين استان به عنوان گنجينه. تاالبهايي با مناظر بسيار جالب

و وجود جاذبه هاي فراوان نظير تاالبها در استان موجب شده تا روند استقبال  و معروف است اكوتوريسم در ايران مطرح
و جاذبه هاي ديديني،.از آن گسترش يابد مي تواند فرصتهاي سرمايه گذاري در استان را وجود مناطق بكر طبيعي

و پايدار را فراهم كند و زمينه توسعه اين صنعت نو . گسترش دهد
آب)ب  روشهاي مصنوعي ذخيره
 آب بندان-1

و كافي در فصل زراعي همواره يكي از دغدغه هاي كشاورزي ايران است .دسترسي به آب مورد نياز
و براي تامين ظرفيت آب هاي سطحي از 235اين استان بيش از يك ميليارد ميليون متر مكعب است كه حتي نيمي
كه.آنهم تاكنون استحصال نشده است اين قابليت باالي استان در برخورداري از آب هاي سطحي در حاليست

و هر ساله به علت كم آبي شاهد بهره  خصوص در آب كشاورزي به كشاورزان گلستاني به شدت از كم آبي گله مند
و مساحت هاي مختلف براي ذخيره آب ناش ي از شمال كشور از گذشته هاي دور استخرهاي خاكي يا آب بندان به ابعاد

و باران حفر گرديده است با توجه به اينكه در مناطق شمالي كشور آب بيشتر رودخانه هاي فصلي بدون استفاده.برف
و به دريا مي ريزد بنا براين با ساخت آب بندان ها در جوار آن توانسته اند بخشي از آب رودها از دسترس خارج مي شود

و اف و براي تبديل زمين هاي ديم به آبي ساخت آب بندها با هدف جمع.زايش توليد محصوالت استفاده كنندرا ذخيره
عظ70آوري آبهاي سطحي اگرچه از اويل دهه  ، با اين وجود بخش يمي از روان آب در استان گلستان شروع شده است

وري كمتري از زمين هاي خود براساس آمار شركت سهامي آب منطقه اي گلستان.ها در اين استان هنوز هدر مي رود
هزار هكتار آن زير 250هزار هكتار زمين قابل كشت در گلستان وجود دارد كه فقط 850در حال حاضر حدود.هستند

و 400كشت آبي،  مزيت مهم آب بندان ها اين است كه روان.هكتار هنوز باير رها شده است زاره 200هزار هكتار ديم
و به موقع در فصل كشاورزي در اختيار كشاورز قرار مي  .گيردآبها را در فصل غير زراعت جمع آوري

گ 307،نقش حياتي آب بندان ها در سرنوشت كشاورزي گلستانبه با توجه در ذشته دهنه آب بندان فعال در دو دهه
كه 140اين آب بندان ها ساالنه.اين استان ايجاد شده است ميليون متر مكعب از آب هاي سطحي را ذخيره مي كنند

بسياري از اين آب بندان ها عالوه بر رونق كشاورزي.صد از آب هاي استحصالي استان استدر17اين مقدار بيش از 
و توسعه چشمگير روستاهمختلفدر مناطق  .ا شده است، موجب تحول

سد-2
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و بزرگ با ظرفيت13در حال حاضر ميليون مترمكعب در استان وجود دارد كه سدهاي وشمگير، 380سد كوچك
از.، بوستان، آالگل، دانشمند از جمله سدهاي درحال بهره برداري استان هستند1گلستان  46سدهاي استان بيش

و هزار هكتار از اراضي پايين دست را تحت پوشش دارند كه با بهره برداري سدهاي جديد اين مقدار افزايش مي يابد
و چلي لي است كه با بهره برداري از آن  44سه سد جديد نيز در استان در دست اجراست كه شامل زرين گل، نرماب

.هزار هكتار از اراضي زير پوشش قرار مي گيرند

مو ركنترل آب هاي سطحيوساختن سد به منظاگر چه رد نظر با مشكالتيوهدايت آن به نقاطي ديگر براي مصرف
تكنو مي باشدوبرور فروژيولونيازمند از به دليلزيرا ان استوصرف هزينه هاي  عدم انجام فعاليتهاي آبخيزداري قبل

ك ساخت، مخزن سد در ازومدتي پرورس تاه مي سدهاي عمر مفيدوشده بات ينههز. دهد ما را براي آينده كاهش
پمپاژ اين آب ها به نقاط هدفوانتقال. است هزينه ساخت بيشترازوزياد بات جمع شده بسيارورس تخليه سد از

د. نيازمند صرف هزينه هاي كالني است دروحجم آب پشت سدها اين طريق حجمازومعرض تبخير قرارگرفته باره
ش زيادي آب جمع شده از حال در بسياري از مواقع شرايط موجود منطقه بطوري ولي با اين.دودسترس خارج مي

.است كه الجرم ساخت سد در دستور كار قرار مي گيرد
در همچنين استان گلستان داراي سه سد الستيكي گنبد، و ديگچه الستيكي خواجه نفس در بندر تركمن

.گنبدكاووس، بر روي رودخانه گرگانرود است
تكنوصرف هزينه هاي كالنود به نقاطي خاصوسد محدساختن اما با توجه به همه اينها ريوفناوژيولونيازمند

له گذاري،ومصرفي نيازمند صرف هزينه هاي كالن حفر،لوانتقال آب پشت سدها به نقاط هدف. پيشرفته اي مي باشد
يرشكل بارش ازجامد تغيوتغييرات اقليميوزيستي، گرمايش جهانيوبه دليل تخريب منابع طبيعي. مي باشد...و پمپاژ

بات شده كه عمرمفيد سدهاوباعث پرشدن سريعتر مخزن سدازرسورگباري شدن، فرسايش خاك شدت يافتهوبه مايع 
آ فوردهورا پايين .ق العاده هزينه برداراستوهزينه تخليه يك سد

و حتي آب بندانها به سمت ذخيره از مخازن ذخيره باران يا طريق با توجه به مقدمه فوق تغيير استراتژي از ساخت سد
نم با اجراي طرح ذخيره باران تقريباً آب انبارها وبارش اتفاق افتاده امكان پذير مي باشد%100دنواحتمال ذخيره
ص نقطه اي اين طرح با همان مصالح محلي قابليت اجراييهردر. مالحظه نمي باشدورت گرفته قابل محاسبهوتبخير

تكن. دارد آوژيولونيازي به ل. معرض تهديدات خارجي قراردارددر كمتر. ري پيشرفته اي نداردوفن لهوهزينه حفر،
از. انتقال را نداردو گذاري ز.ن سدها را نداردوبات همچورس خطر پرشدن شودرمدت زمان .دودتري به ساخته مي

رومجمهر كناردر.ن سدها را نداردوهزينه هاي مطالعاتي همچ ص رزي،وكشا شهري، ستايي،وعه رت آبياريوزراعت به
هاوروطيومجتمع هاي دام تكميلي، شوگلخانه .دوساير فعاليت هاي اقتصادي، به راحتي ساخته مي

 سيستم هاي استحصال آب
روبه مجم آوعه بهوريوشهايي براي جمع توبهره برداري ازآب باران درنزديكي محل بارش است كه انوسيله آن مي

م بدورد نياز هر مجموتمام يا بخشي ازآب پون اتكا به سيستم هاي متمركزآبرساني ازسطوعه اي را ششي همانوح
نفومجم روعهوذ كردن بخشي از سطح زمين اطراف مجموعه يا غير قابل آنوهدايت بارش ح به مخازن ذخيرهوسطي

.دوآب باران تامين نم
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انطرح ذخيره بار
باوامر روت زه رزي،وكشاوبراي بخش هاي خانگي، صنايع به آب بيشتر نيازون جمعيت بشريوزافزوجه به افزايش
باومحدودوكمب ب يت منابع آبي دروثابت ص تامين آب،وي جامعه بشري درخصوتنش هاي پيشرومدت دراز دن آن
آبوضوم جهوتردوم ناحيه اي مي باشد، دركليه نقاط دنياوروهركشع استفاده بهينه از آب باران كه اصليترين منابع

ازوتالش هاي بسيار. جدي قرارگرفته است لت هاي محليودوطرف مجامع بين المللي سرمايه گذاري هاي كالني
ت عنوبراي حل مقابله باخشكيوسعه آن به بوان راه بوخوهستودهوخشكسالي درحال انجام كهاز.دواهد آنجا

در به مقدارولوندگي بار جا كم تقريبا از همه ش اتفاق مي افتد قبل خ مسيردرياودواينكه به سيالب تبديل دوجريان
ر. دسترس خارج گردداز يايه شكل تبخيرو دگي گرددوآل دچار توبه كمك  اندوش هاي استفاده بهينه از آب باران مي

آ كدروري سادهوهاي استحصال آب باران داراي فنا سيستم. استفاده قرارگيردردوموذخيره ري،وجمع چكوابعاد
ر. قابل اجرا مي باشد توبه همين دليل ازاين عنوان استفاده كردوش درهمه جا مي وان بي آبيوديگرمشكلي تحت

دوف انتقال آب از ربا.داشت اهدونخدوجوانتقالو صرف هزينه هاي كالن پمپاژبارواصل تواين اراضيانوش مي
سطحوميزان درآمدهاو آبي بردالتوبه زير كشت محص نزديكي به سايرمنابع آبي،وريوداز نظر زيادي راصرف

كشوت راوروليدات نمراي كاروزيادي نير تعدادو برد باال ناحيه راودهوجذب فراهم زمينه اشتغالزايي گسترده اي
.دونم

 سطح آبگير
ش قسمتي ازسطح زمين است كه ازدوباعث مي آ تمام يا بخشي شوبارش را جمع دوري تا به طرف نقطه هدف هدايت

ازومساحت سطح آبگيرمعم. اقع شده استوده سطح آبگيريا زيرسطح آبگيروال درمحلي خارج ازمحدونقطه هدف معم ال
تا متر چند ت اين سطح آبگير. مي باشد مترمربع متغيروچندين كيل مربع دهويك ساختمان، يك محد پشت بام اندومي

رزي، يك نقطه صخره اي، حاشيه زمين هاي زراعي، نقاط شيبدار با جنسوسنگفرش شده، يك قطعه زمين كشا
نف. يا نقاط با پتانسيل حركات دامنه اي باشدوسازند هاي حساس به فرسايش  .ذ كردوكه اين نقاط را بايد غيرقابل

:محل ذخيره سازي
ي روا مخزن اين محل منبع آ انابواستخري است كه شوح آبگيربه آنجا هدايتوري شده ازسطوجمع تاودوذخيره مي

م دروزماني كه ت. آنجا باقي مي ماند رد استفاده قرارنگرفته ازومنبع ذخيره مي ع سطحي يا مخازن زيرزمينيون اند
. مانند آب انبارها باشد

م ترد نياز براي ساخت منبع يا مخزنومصالح بلومي با. ني باشدوبت سيمان باشد يا كالًوماسهو ك، آجرواند سنگ،
روساخت دي باواره مخزن بايد چوي مخزن را نيز بتوسايلي پون پليت هاي فلزي يا به ازوشاندوني و تبخير مانع

نوردوبرخ خوتابش مستقيم آنور شدود جاندارانوروياو رشيد به . حشرات به آن

 نقطه هدف
مرومنظ رزي هدف عمدهوبخش كشادر. مي گيرد رد استفاده قرارومكاني است كه آب استحصال شده درآن محل

م حي نيازردوتامين آب دروگياهان يا در انات است دروالت صنعتي استوصنعت هدف تامين آب براي محص حاليكه
. ها مي باشداحتياجات انسانومصارف خانگي هدف اصلي تامين نيازها
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 احداث سدهاي زيرزميني

ر آبوز افزونياز مي بهرهود منابع تأمين كننده آن، حفاظتوكمبون به بدين. نمايد برداري از منابع زيرزميني را الزامي
سدهاي.ب استواي مطل بستر مناسب، احداث سدهاي زيرزميني گزينهوجهت در مناطق داراي منابع آب زيرزميني 

مزيرزميني  توكه در چند دهه اخير در بسياري از نقاط جهان م اقع شدهوجهورد انعي در زير سطح زمين هستندواند،
آبوكه به منظ مير مهار جريان .گردند هاي زير سطحي ايجاد

ميورد سدهاي زيرزميني، مكانيابي دقيقونكته حائز اهميت درم ت مناسب است، كه خصوبايست با صياتوجه به
نوسدهاي مذك. اقليم منطقه انجام پذيردوي شناس زمين باواحي برخور غالباً در ردار از اقليم خشك يا نيمه خشك

ميوبارندگي اندك  ك اقع در دامنهوهايط افكنهومخر. گردند نامنظم احداث خروهستانيوهاي وها جي درهودهانه
مي هاي مناسب جهت احداث سدهاي هاي كم عرض نيز از جمله مكان مسيل . آيند زيرزميني به شمار
حدوكشاوه بر تأمين مصارف صنعتيوعال درصد از مصارف شرب استان گلستان از منابع آب زيرزميني95دورزي،

ضروگردد تأمين مي . حياتي استوريولذا حفاظت از اين منابع
راور،وبرداري بيش از ظرفيت منابع مذك هاي اخير بهره در سال دوجوهمچنين. جب شده استومضعيتي بحراني
ش سفره باوهاي آب شيرين را به مخاطره انداخته،ر در استان، سفرهوشلبوروهاي آب تأمين مصارف آب استان را

م ميومشكالت بيشتري .سازد اجه
عالوطراحي پيوه بر مديريت منابع آب زيرزميني استانواحداث سدهاي زيرزميني يوشرتأمين بخشي از مصارف، از

ش آب مير به سفرهوهاي .نمايد هاي شيرين ممانعت
در حال حاضر در بسياري از مناطق استان اين شكل بهره برداري از هرزآبهاي سطحي در حال اجرا مي باشد مناطق

در قسمتي از باغات. وسيعي از شمال استان گلستان قسمتي از آب شرب مصرفي خود را از اين طريق تامين مي نمايند
تان نيز با استفاده از همين روش براي آبياري تكميلي استفاده مي شود در مراتع شمال استان براي تامين بخشي از اس

با همه اينها هنوز قسمتهاي وسيعي از سطح استان. نياز آبي دامها در فصل چرا از سطوح آبگير باران استفاده مي گردد
و يا حداقل تا قسمت زيادي را كم كردمي توان با اين روش بخشي از مشكالت جدي كشاورز و دامداران حل نمود . ان

 نتيجه گيريوبحث
رزي، مراتع، صنعت،ودر بخش هاي مختلف كشازه استفاده از سيتم هاي ذخيره هرزآبهاي حاصل از بارندگيوامر

رومناطق مسكودامداريها  شمال استان گلستان ستاييوني با هدف تامين قسمتي از نياز آب شرب بسياري از مناطق
نور موعوبه افزايش مي باشد كه متناسب با توميزان بهره برداري ساختاري متناسب با آن . جه قرار گرفته استورد

ر بتوصاً در ايجاد سدهاورزي مخصوكشاشها در بحثواين هاوبندهاي خاكي يا يا سدهاي زير زمينيوني، آب بندان
شود دارد معموجوي كه در اين زمينه حساسيت هايوبه علت شرايط خاص  در حالدوال با دقت بااليي ساخته مي

حاضر چندين سد بزرگ، چندين سد زير زميني، صدها آب بندان با هدف هاي مختلف بهره برداري، تاالب هاي طبيعي 
ن متر مكعب ظرفيت نگهداشت هرزآبهاي جاري در استانواني در سطح استان گلستان با صد ها ميليوعي فراومصنو

آوسطعون به علت.د داردوجوگلستان مونوآب كنندهريوح جمع توع استفاده، بايد تا اندازه اي كيفيت آن جهورد
تومرغداريها كه معمويا دامداريهاونيودر مناطق مسك. قرار گيرد خصوسط ساكنينوال ميومالكين صي ساخته

آودوش سوحلب يا ايرانيتالًوري معمومنبع جمع بهومانييا سفال مي باشد ممكن است آب ذخيره شده ابتدا
آلوساكن  تودگيهايي همراه باشد كه بايد در اين زمينه مسئويا بعد از مدتي با وجه الزم را داشته باشندولين بهداشت

آنوهر از چند گاهي با گرفتن نم .مطمئن گردندنه نسبت به سالمت
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آودر مراتعي كه از سط شوح عايق جهت جمع توالً نسبت به نگهداريومعمدوري آبها استفاده مي جهوبهداشت آن
ش موخاصي نمي تود اين امر در برخي مواقع مي ميوجب مسمواند ميت هايي براي دامهاي استفاده كننده گردد كه

بهوت نم ان با يك سري تمهيدات بسيار ابتدايي نسبت توحفاظت آن اقدام سطود شايد نكته قابل حوجه تر در زمينه
د آب شرب داموكمبويا مرتعي كه از فقدانوعايق مراتع استان گلستان عدم تناسب الزم بين سطح مراتع قشالقي

سطورنج مي برند موپراكنش نوجوح عايق سطود مي باشد كه الزم است تمهيدات الزم جهت ايجاد اين هريوحوع ا
مواند هرزآبهاي ناشي از بارندگيها را ذخيرهوسطح عايقي كه بت لزودر مواقع .رد استفاده دام قرار دهد مي باشدوم
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