
١

 بهره گيري از دانش بومي در احداث سازه هاي مكانيكي استحصال آب
و كشاورزي  به منظور تامين آب شرب دام
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 چكيده
و و همچنين جلوگيري سازه هاي آبخيزداري يا چكدم ها در شبكه آبراهه اي حوزه هاي آبخيز جهت كنترل ذخيره سيالب

برخي سازه ها نظير. از ورود رسوب حاصل از فرسايش خاك مناطق باالدست به مناطق پايين دست، به اجرا در مي آيند
و خشكه چين فقط رسالت اخذ رسوبات را بر عهده داشته در حالي كه برخي سازه ها نظير بند سنگي -بندهاي گابيوني

در حوزه آبخيز غار كرفتو با توجه به مطالعات. بر اخذ رسوبات، انحراف آب را نيز موجب مي گردندعالوه) مالتي( سيماني
صورت گرفته با در نظر گرفتن آيتم هاي مورد نياز در طراحي از جمله نقشه شيب، سازند زمين شناسي، سيل خيزي، دبي 

گ و رسوب و غيره اقدام به پهنه بندي عرصه جهت طرح كنترل سيل -سازه سنگي 279رديد كه در اين حوزه تعداد طرح
و خشكه چين در شبكه آبراهه اي پيشنهاد گرديده است)مالتي(سيماني  332689جمع آوري كه مجموعاٌ توان، گابيوني

ها( در مكان يابي سازه ها از تجربه ذخيره آب سطحي.مترمكعب آب را در طول سال دارند در محدوده اراضي) چشمه
و حقوقي طرح، جايگزيني سازه سنگي- الگو برداري گرديد كه با در نظر گرفتن مسايل فني، اقتصاديكشاورزي  -اجتماعي
شد) مالتي( سيماني و اقتصادي مناسب تر تشخيص داده و توجيهات فني .بجاي استخرهاي خاكي، از لحاظ كارايي

رهاستحصال آب، دانش بومي، سازه هاي مكانيكي، ديواند:كلمات كليدي

:مقدمه
 شيوهو شناخت است بررسي شدهمي انجام گوناگوني هاي شيوهو روشهابه تاريخ طولدر منابع ايناز برداري هرهب

در برداران بهره بومي دانشو تجربياتاز استفادهو خاكوآب منابعاز حفاظتو برداري بهره سنتي هاي  محل
و( بود خواهد موثر نيز خاكوآب منابع حفاظت نوين هاي فعاليتتر مطلوبوتر مناسب طراحي قاسم زاده گنجه اي

).1386همكاران،
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و هدايت آنها به عرصه نابآاستحصال سنتي رو هاي سطحي توليد شده از سطوح آبگير طبيعي به ويژه سطوح صخره اي
از) مزارع كوچك(هاي زراعي  آبترين روش قديميدراراضي كم شيب واقع در پاي دامنه هاي شيبدار بوده هاي جمع آوري

.(Evenari Mashash 1975)است 
و عدم مديريت در جهت استفاده بهينه از منابع آب از سوي يكديگر باعث شده تا اين مشكل، امروزه كمبود آب از يك طرف

و به دليل شيوه هاي سنتي بهره برداري سهم بخش كشاورزي كشور  حدود در مصرف آب در قالب بحران آب مطرح گردد
كه.درصد است كه اين رقم بيانگر اهميت مديريت آب در اين بخش توليدي است 90 امروزه اهميت آب تا به آنجا است

و با  مساله تجارت مجازي آب مطرح مي شود كه در آن هزينه توليد محصوالت كشاورزي به ازاي مصرف آب برآورد گرديده
پ و در نهايت به .محصوالت كشاورزي منجر مي شود مناطق توليدي هنه بندي جغرافيايي هم مقايسه مي شود

به.بكار برد Geddes توسط 1963براي اولين بار در سال(Water Horvestirg) واژه استحصال آب استحصال آب
روانابهاي سطحيو تمركز اشكال مختلف معمول به عنوان يك واژه پوششي براي مجموعه اي از روشهاي تجمع طور

و شبنم بكار ميرود  شامل رواناب پشت بام، جريانهاي سطحي روي زميني، جريان سيالبها، استحصال مستقيم آب باران، مه
و شرب  كه هدف از كار بست آنها در قالب سامانه هاي سطوح آبگير تأمين آب براي استفاده در كشاورزي، مصارف خانگي

و دام است و .(Myers,1975) انسان
و توانائي عامل انسان در تمامي منابع و توانمندي و غير مستقيم عامل انسان در هدر رفت آب ، تأكيد عمده بر تأثير مستقيم

و بهينه سازي بهره برداري از آب در آكوسيستمها به نحوي كه بر اين نكته اشاره مكرر شده است كه تخريب،. است در مهار
و دسترسي به آب در اكوسيستم ها  و توسعه ساير منابع زيست محيطي به امكان پذيري طبيعي دستيابي زوال ويا احياء

ات.بستگي دارد صال آب نظير مزيت مهم سامانه هاي سطوح آبگير باران براي استحصال آب بر سامانه هاي بزرگ مقياس
و گستره حوزه هاي آبخيز به عنوان اكوسيستم از طريق بهينه سازي  سدهاي مخزني امكان پذير احداث آنها در تمامي سطح
ريزشهاي جوي درمحل نزول است كه اصوالً موجب حذف مديريت منابع زيست محيطي در سطح حوزه هاي آبخيز نمي 

 گردد
و احياي منابع افزايش مقدار آب قابل دسترس براي مقاص و توليد محصوالت كشاورزي و دام د مختلف، اعم از شرب انسان

و نيمه خشك عليرغم اندك بودن مقدار طبيعي تجديد شونده با كاربست سامانه هاي سطوح آبگير باران در مناطق خشك
زمينه هاي معيشتي ريزش هاي جوي، ميتواند به توسعه قابل اعتماد از طريق امكان پذيرسازي سكونت،فراهم نمودن

و توسعه پايدار از منابع زيست محيطي در سطوح مورد انتظاربا  و حفاظت و دامي بواسطه امكان توليد محصوالت كشاروزي
(Critchley, 1986).حداقل سرمايه گذاري منجر شود

آب هدف از انجام اين تحقيق و زمان جمع آوري و بررسي كميت بويژه نحوه و پيشنهاد سازه هاي مناسب براي استحصال
و دسترسي توزيع آب با در نظر گرفتن .بهينه است مقدار

و روش ها :مواد
قرار كردستان در بخش كرفتو شهرستان ديواندره ودر شمال استان هكتــار 8/14249منطقه مورد مطالعه با مسـاحت

، از نظر موقعيت جغرافيــايي بشرح زير  : تعيين گرديده استگرفته
ًطول جغرافيــايي :53َ47ْ46ً با03َ56ْ46تا و عرض UTMدر سيستم 673835تا 661251شرقي برابر ،

ًجغرافيايي :31َ13ْ36ً با49َ23ْ36تا واقع38، كه در زون UTMدر سيستم 4029503تا 4010679شمالي برابر
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، غرب حوزه كوه كوزه علي راس زيرحوزه 2522ارتفاع اين محدوده از سطح دريا در باالترين نقطه. شده است  ���متر

، شمال حوزه در زيرحوزه 1651و در پايين ترين نقطه �� آبراهه هاي موجود. محل خروجي حوزه مي باشد K-intمتر
و در نهايت به درون درياچه سد زرينه رود تخليه  و بعد به درون رودخانه ساروق در منطقه به داخل رودخانه فصلي كرفتو

)1(در شكل شماره. از نظر تقسيمات شش گانه حوزه هاي آبريز اصلي، جزء حوزه آبريز درياچه اروميه است. مي شود
در) 1368- 1387(ساله20بر اساس اطالعات يك دوره آماري. موقعيت حوزه ارائه شده است متوسط بارندگي ساالنه

و اقليم منطقه با توجه به طبقه6/14ميليمتر، متوسط درجه حرارت ساالنه 366محدوده مورد مطالعه  درجه سانتي گراد
اقبندي اقليمي بر اساس روش آمبرژه  .ليم ارتفاعات تعيين شده است مرطوب سرد تا
و بهره گيري از اقليم منطقه، عمدتاٌ بارش ها بصورت برف بوده كه امكان در حوزه آبخيز كرفتو بدليل موقعيت جغرافيايي

و همچنين به دليل واقع بودن در زون سنندج سيرجانو تغذيه مناسب منابع زيرزميني آب منطقه بيشتر نفوذ  فراهم است
زمين شناسي حوزه، چشمه هاي فراواني در سطح خوزه آبخيز وجود دارد كه در مجاورت اين منابع آبي اراضيو سازند هاي

.كشاورزي قرار دارند
، ، خاكشناسي ، منابع قرضه ، زمين شناسي ، شيب جهت مكان يابي سازه هاي اجرايي با داشتن نقشه هاي توپوگرافي

ر و ، فرسايش ، سيل خيزي طي گرديدسوبدهي اقدام به تهيه نقشه مقدماتي عمليات سازه اي كاربري اراضي كه اين نقشه
وعمليات صحرايي  ، شيب طولي ، جنس بستر ودستكها ، حجم سيالب و با توجه به پارامترهاي آوردرسوب رضيعچك شد

و همچنين بادر نظر داشتن استفاده آتي از احداث سازه ها نسبت به  ، بررسي امكان زمين لغزش بعداز احداث سازه آبراهه
و دبي طرح هرسد نسبت به طراحي صورت گرفتمكان يابي وتعيين نوع سازه ها اقدام  و كه با لحاظ مساحت حوزه سد

و ابعاد سرريز اقدام گردي درتعيين ارتفاع سازه و در نهايت پهنه بندي سازه اي )2(حوزه تهيه شد كه در شكل شمارهد
. عمليات جانمايي سازه اي حوزه آبخيز كرفتو ارائه گرديده است

ها-2 شكل  نقشه جانمايي سازه
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استخر هاي خاكي با مصالح محلي درمحدوده منطقه مورد مطالعه برخي از كشاورزان خود به شيوه سنتي اقدام به حفر
( جهت جمع آوري آب به منظور تامين آب كشاورزي وشرب دام نموده اند  )1عكس شماره.
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از-1تصوير  ذخيره آب سنتي استخرنمايي

و راه اندازي تاسيسات آبياري تحت فشار نموده ودر برخي نقاط كشاورزان پيشروخود اقدام به ساخت استخر هاي مناسب
، مي تواند مزرعه ترويجي جهت سايركشاورزان باشد كه با توجه به هزينه بر بودن اين تاسيساتكه)2عكس شماره( اند

.بهره گيري از منابع مالي دولتي راهكار مناسبي است

و تاسيسات آبياري تحت فشار توسط كشاورزان پيشرو-2تصوير  نمايي از استخر
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: نتايج
Vا بهره گيري از فرمولب = 1.6* h2/P-p*(3l+h/a+h/b)  آبو اعمال فاكتورهاي منطقه اي با احداث هر بند حجم

توضيح اينكه. برآورد گرديده است)1(استحصالي برآورد شده است كه حجم آب دريافتي در كل پارسل در جدول شماره 
و جمع آوري مج ، حجم آب استحصالي چندين برابر در آبراهه هاي داراي آب سطحي بعلت تخليه .است حجم برآورديدد

V) :حجم رسوبات ،h:سد :،شيب حد رسوب گيري:p، شيب آبراهه:P، ارتفاع مفيد Lكف شيب كناري: �
�، عرض
)آبراهه

حجم آب دريافتي از ساخت سازه ها به تفكيك هرپارسل-1جدول شماره
آب تعداد سازه پارسل )مترمكعب(دريافتيحجم
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و نتيجه گيري :بحث
مي نوين روشهاي لذا باشند، داشته دنبالبهراآباز بهينه برداري بهره تواند نمي روشهاي سنتي اينكهبه توجه با

آب.دهند افزايشرا كاراييو وري بهرهو ميزان كرده برطرفرا مشكل اين توانند و بهينه سازي استفاده از مديريت
و توازن اكولوژيك در آن  و برقراري تعادل و تنظيم چرخه هيدولوژيكي در دورن آنها منجر به توسعه ورودي به اكوسيستمها

ها. ميگردد و بهينه سازي استفاده از آب ورودي به اكوسيستم به طور عمده به صورت ريزشهاي(به عبارت بهتر، مديريت
. استو خروج آب از آنها يكي از مهمترين ابزارهاي الزم براي توسعه پايدار منابع زيست محيطي) جوي

، و آنرا در قامت بحران فيزيكي با توجه به تغييرات اقليمي وزيست محيطي امروزه مساله آب يك مساله چندبعدي است
و ، اجتماعي و فراملي مطرح ميس... زيست محيطي ، ملي آنكهازد در مقياس محلي ، ميتوان ابعاد از ، كيفيت كميت

، توزيع آب وغيره را نام برد  ، حقوقي ، فرسايش خاك. زيست محيطي اجراي طرحهاي آبخيزداري عالوه بر كنترل سيل



٧

ورسوبدهي بدليل ماهيت آن نتايج اجرايي آن ميتواند چند وجهي ودربرگيرنده فوايدي است كه در ذيل به اختصار به آنها
.اره ميگردد اش
كه)1(ارقام ذكرشده در جدول شماره–1 و فقط حجم يكبار آبگيري است در آبراهه هاي داراي آب سطحي بعلت تخليه

، حجم آب استحصالي چندين برابر حجم برآوردي است  .جمع آوري مجدد
و نگهداري از سازه–2 ، مديريت و استقبال آنان از اجراي اينگونه طرحها مناسب است بهره برداري بدليل نياز مردم به آب

و عمال به دليل تامين منافع ساكنين حوزه  ، سود اجراي طرح دو طرفههاي احداثي را به آنان سپرد  ومراقبت ازسازه ها
.خواهد بود

و توزيع آب در كل گستره حوزه نيستبه دليل وضع-3 ، امكان اجراء  اقتصادي مردم وهزينه باالي احداث اينگونه مخازن
، ميتوان منابع آب را با پراكنش مناسبتردراختياربهره برداران قرار داد .و در صورت امكان بهره گيري از منابع مالي دولتي

نف–4 ، زيادتر است در استخرهاي خاكي سنتي هدررفت آب ازراههاي و تبخير در مقايسه با مخازن بندهاي احداثي .وذ
با-5 ، كيفيت آب موجود در استخر كاهش مي يابد كه اين مساله در استخرهاي خاكي سنتي بدليل شرب دام از آنها

.توجه به ساخت مهندسي مخازن بندهاي آبخيرداري خيلي كمتر خواهد بود 
، هم ازفرسايش ورسوب خاك با اجراي طرحهاي آبخيزداري–6 ومدنظر بودن مساله فرسايش خاك ورسوب حاصله

و هم با احداث سازه هاي رسوبگير از پرشدن مخازن نيزجلوگيري ميگردد كه خوددربرگيرنده مسائل زيست  جلوگيري كرده
.محيطي است 

آب–7 ، استحصال و ايجاد مخازن آب در سطح حوزه آّب در صورت اجراي طرح آبخيزداري و منابع بيشتري مقدور گشته
و توزيع آب به شكل بهتري صورت ميگيرد  .بيشتري با پراكنش مناسبتر در اختيار كشاورزان ودامداران حوزه خواهد بود
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