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 :چکیده

 
 

 مواجه مشكل با را عمراني فعاليتهاي از بسياري كه ميرود شمار به بزرگي معضل خشك نيمه. خشك مناطق اكثر در آبي كم موضوع

 مشكل اين نسبي رفع براي عمده حل راه دو جديد آبي منابع به دستيابي جهت تالش و موجود آبي منابع از بهينه استفاده .نمايد مي

 باند انبارها و كارخانجات عايق بامها،سطح پشت)شهري آماده سطوح از باران آب آوري جمع جهت ريزي برنامه رود مي شمار به

 آب استحصال .كند فراهم را مناسب و پايدار آب منبع كشور مناطق بسياري در ميتواند (..و جاهها معابر،خيابانها، سطح فرودگاهها،

 آب كمبود با مواجه مناطق در كه ميباشد آبي كم با مقابله براي باران آب از برداري بهره مديريت تكنيكهاي شاخصترين از يكي باران

 براي آن سازي ذخيره سپس و نزوالت آوري جمع براي زمين از سطحي اختصاص روش اين مبناي باشد مي توسعه حال در بسرعت

 قبيل از ويژگيهايي به مناسب روش انتخاب در بايد باران، آب استحصال روشهاي تنوع به توجه با .باشد مي نياز مورد زمان در استفاده

 سايتهاي از استفاده و منابع مرور اساس بر حاضر تحقيق در ..شود توجه ... و زمين، توپوگرافي آن، توزيع نحوه و بارندگي مقدار

 .باشد مي باران آب استحصال سنتي روشهاي با آشنايي تحقيق اين از هدف و پرداخته باره اين در مطلب گردآوري به الكترونيكي

 باران رواناب آب، استحصال سنتي، روشهاي آبگير، سطوح :كليدي كلمات

 
 

 مقدمه

 
 1 

 .است نموده فراهم كشور روستايي و شهري آب تامين در را زيادي مشكالت آب رويه بي مصرف كنار در جمعيت افزون روز افزايش

 و باران آب جمعآوري روشهاي از استفاده زمينه در تحقيق ضرورت لذا باشد، مي كشاورزي بخش به مربوط آب مصرف عمده كه ازآنجا

 به اتكاء كاهش باعث تواند مي مستقيم غير بطور كه روشهايي از يكي .است ضروري بسيار آب مصرف در جويي صرفه روشهاي نيز

 بهرهبرداري و جمعآوري آن از منظور كه است باران آب مستقيم استحصال باشد، رودخانه آب يا و قنات و چاه نظير معمول آب منابع

 با بتواند چنانچه دارد، وجود كشور نقاط همه در تقريبا كم، مقدار به هرچند باران، كه آنجا از .باشد مي بارش محل در باران آب از

 انبارهاي آب وجود .شود واقع مفيد موجود، كمبودهاي از بخشي جبران جهت ميتواند گيرد، قرار استفاده مورد صحيح مديريت اعمال

 مي گذشته در مختلف مصارف جهت باران آب استحصال به توجه ميزان گوياي كشور خشك نقاط اكثر در متنوع معماري با قديمي

 . است توجه بسيارقابل شده اجرا طرحهاي تعداد اما است، بوده استفاده مورد كوچك مقياس در عمده بطور روش اين اگرچه. باشد

 و هوتك به ميتوان جمله آن از كه ميشود شناخته منطقه همان خاص اسامي با مختلف نقاط در سنتي بصورت باران آب استحصال

 آب هدايت جهت شكل ناوداني آبگير سطوح استراليا در .نمود اشاره خراسان استان بندسارهاي يا و بلوچستان و سيستان خوشابهاي

  است آمده در كشور اين خشك مناطق اضطراري آب تامين براي دستورالعملي بصورت آن نتايج كه شده استفاده باغات به باران

 حدود را آن ميزان و ، است جهان بارندگي ميزان سوم يك از كمتر آن ساليانه بارندگي متوسط كه است واقع منطقهاي در ايران كشور

 .است بوده مواجه آب كمبود با باز دير از و بوده محسوب خشك نيمه و خشك مناطق جزء ايران لذا اند كرده محاسبه متر ميلي280

 به ميتوان آن هاي نمونه از .است بوده رايج پيش قرنها از كشاورزي، مصارف و حيوانات شرب انسان، مصارف براي باران آب جمعآوري

 مصرف در جويي صرفه باران، شيرين آب استحصال بومي روشهاي .كرد اشاره خشك نيمه و خشك مناطق مراتع در بومي هاي سازه

 استفاده آب،



 مناطق از بسياري در تكميلي آبياري براي باران آب استحصال است بوده علمي پايه و اساس داراي خاك، حفاظت و آب از حداكثر

 اراضي از باران آب منظور بدين .است گرفته قرار استفاده مورد موفقيت با خشك

 خشك مناطق كشاورزي براي باران آب استحصال نحوه .ميرسد گياه مصرف به آب كمبود، زمان در و ميشود ذخيره و جمعآوري مجاور

 آبياري براي شده جمع ازروانابهاي مستقيم استفاده بر مبتني بيشتر سنتي آب استحصال روش شود مي تقسيم اصلي دسته دو به

 يا آب كمبود دوره در را گياهان آبياري بتوان تا ميشود گرفته بهره ذخيره و آوري جمع براي ازمخزن نوين هاي روش در .است گياهان

 نياز زمان با بارش فصل كه درمناطقي نميتواند مستقيم استفاده روش كه داده نشان تحقيقات .نمود اعمال بارشها بين زماني فاصله در

 و كرد ذخيره خشكي دوره براي مرطوب فصل از خاك در را رطوبت نميتوان زيرا .باشد موفقيت با توأم ندارد تطابق گياهان آبياري به

 . نمود نخواهند كشاورز عايد را عملكردي و رفت خواهند بين از گياهان شرايط اين در

 :عبارتند كه ميگردند تقسيم اصلي نوع 3 به باران آب آوري جمع هاي سيستم

 زراعي، محصوالت توليد براي (خاك و آب حفاظت)رطوبت نگهداري و حفاظت 1-

 زراعت، و وحشي و اهلي حيوانات براي آب روان نمودن متمركز 2-

 زراعي و خانگي مصارف براي زمين سطح و ها بام از آمده دست به آب روان سازي ذخيره و آوري جمع 3-

 و فارس استان خشك نيمه و خشك مناطق مراتع در آب نگهداري و جمعآوري بومي سازههاي معرفي به تحقيقي همكارانطي و شاهولي

 .پرداخت رسمي دانش كمك با آنها بهبود چگونگي راههاي

 باند انبارها، كارخانجات، عايق سطح بامها، پشت ) شهري آماده سطوح از باران آب جمعآوري بررسي به تحقيقي طي دستوراني

 مناطق از دربسياري كه شبنم و مه از آب استحصال پروژهاي اجراي و طراحي نيز و (... و جادهها خيابانها، معابر سطح فرودگاهها،

 .پرداخت باشد سبز فضاي توسعه جهت را مناسب و پايدار آب منبع تواند مي كشور

 خشك نيمه و خشك مناطق در آب تأمين در كه مهمي نقش توجه با باران آب جمعآوري روشهاي برخي شناخت به تحقيق اين در

 .است شده پرداخته دارند

 

 : ها وروش مواد

 

 منظور اين براي كيفي تحقيق روش باشد مي آب تأمين و باران آب جمعآوري سنتي روشهاي و سازهها بر مقاله اين تمركز چون

 مورد آن طبيعي محيط در بيشتري عمق و جزئيات با را مطالعه مورد پديدهاي توان مي آن كمك با زيرا شد داده تشخيص مناسب

 سنتي روشهاي تحقيق اين در .است شده استفاده مدارك و اسناد بررسي و مطالعه روش دو از تحقيق اين در بنابراين داد قرار استفاده

 كارگيري به مراحل ترين ضروري و ترين مهم از يكي .است شده بررسي كشاورزي و دامداري ، شرب در باران آب آوري جمع

 مناسب محلهاي شناسايي با .است تكنولوژي اين اجراي براي مناسب محلهاي شناسايي و يابي مكان باران، آب جمعآوري سيستمهاي

 .ميگيرد صورت هزينه و زمان در مالحظهاي قابل جويي صرفه منظور اين براي

 باران آب آوری جمع سنتی روشهای

 صیقل سطح 1-

 1373 متحد، ملل سازمان زيست محيط برنامه).ميگردد بر پيش سال 4000 حدود به خاورميانه در سطح اين از استفاده سابقه

 بارد،يا مي شدت با و سال از ماه چند در فقط جوي بارشهاي ميشودكه احداث خشك نيمه و خشك مناطق در صيقل،معموال سطح.(

 .باشد نامناسب دام شرب براي تلخي و شوري دليل به دسترس در آب يا باشد مشكل قنات و چاه مانند آبي منابع به دسترسي اينكه

 است الزم افراد خانگي مصارف و شرب آب تامين براي و دست بوده آن ساكنان مشكل همواره آب كمبود مناطق اين در بنابراين

 اصلي جزئ4 داراي صيقل سطح يك .شود استفاده تدريج به آن از تا كنند ذخيره و آوري جمع بارندگي فصل در را آسماني نزوالت

 صيقل سطح از .باشد مي دام يا انسان استفاده براي آب هدايت مجاري و آب، ذخيره منبع يا مخزن آرامش، حوضچه عايق، سطح

 و پاييز فصل در و قشالق منطقه در عشاير اقامت با همزمان

 شود مي برداري بهره باران بارش مدت طول در و زمستان

  

 سنگی انبار آب 2-

  
 تدريج به و شود پر بارندگي زمان در تا ميشده ساخته دام و انسان آمد و رفت محل در و خشك نيمه و خشك مناطق در سازه اين

 مورد



 كه انبار آب بدنه -1 است اصلي جزء دو داراي معموال سنگي انبار آب يك .گردد مي باز زرتشت دوران به آن قدمت گيرد قرار استفاده

 شده ساخته داده شكل سنگهاي تخته از كه انبار آب پوش در -2 .ميشود ايجاد صخره يا سنگ تخته دل در و تراشيده سنگ از

 در معوال و ماه 4 يا3 مدت به سنگي انبار آب سازه اين از شود وحشي حيوانات يا دام عبور مانع كه.ميباشد شكل استوانه يا مستطيل

 مصرف انسان آشاميدن هم و دام شرب براي هم شده جمعآوري آب ميشود برداري بهره گله، آمد و رفت هنگام و تابستان و بهار فصول

 آب سنگ رسد مي مكعب متر 18 حدود به شدن پر مرتبه هر در سازه اين در آب نگهداري متوسط گنجايش .ميشود

 براي آب سنگ لذا .ميدارند تگه خود در را باران آب بارندگي از بعد كه است كوهستاني صخرههاي سنگها داخل در طبيعي حفرههايي

 اين كه شود مرتع از قسمتهايي علوفه چريدن به مجبور دام ميشود موجب و ميسازد برطرف را دامدار و دام آبي نياز كوتاه زماني مدت

 مادر سنگ از سنگ تكههاي شدن كنده يا و سنگ روي بر آب ريزش تغييرات اثر در فرسايش وسيله به آب سنگ .دارد وجود سازه

 مهرماه از معموال و بارندگي فصل طول در و قشالقي مراتع در عشاير اقامت هنگام بيشتر آبها سنگ از برداري بهره ايالمي ميشود ايجاد

 به توجه با باشد مي مترمكعب 2 تا دست كف از آّبها سنگ گنجايش است محدود آب سنگ به دامدار آبي نياز .است ماه اسفند تا

  )ميكند تغيير منطقه بارندگي ميزان

 

 موسوی اکبر علی از عکس) آب سنگ یك کلی نمای 2 شکل

 مالداری چاه 4-

 از ميشوند، حفر دست با معمولي چاههاي .است ميكرده اقدام چاه حفر به زميني زير آب به دستيابي براي انسان دور هاي گذشته از

 وجود آن به زيادي اميد خشك مناطق در و يافته رواج دستي چاههاي از استفاده امروز .بودهاند استفاده مورد پيش سال هزار چند

 نباشد پذير امكان رودخانه و قنات و چشمه آب منابع به دسترسي كه مناطقي در دام شرب آب تامين براي مالداري چاههاي . [1 ]دارد

 مالداري چاه يك .دارند خود احشام كردن سيراب براي مطمئني آب منبع دامداران چاه نوع اين احداث با زيرا دارد بسياري اهميت

 .دارد قرار دام آبشخور يا حوضچه يك آن كنار در و ميشود نسب آن باالي در كه است چاه چوبي چرخ يك و چاه حلقه يك شامل

 مي استفاده دلو طناب و چوبي چاه چرخ از چاه از آب آوردن بيرون براي .است متر 1 حدود آن قطر و متر 20 تا 2 از چاه عمق

 دامداران و عشاير چون است قشالقي مراتع بيشتر آن ضرورت اما ميشود استفاده ييالقي و قشالقي مراتع در مالداري هاي چاه. .كنند

  دارند دسترسي فصلي هاي چشمه و ها رودخانه به ييالق در

 عشایری انبار آب 5-

 قشالقي مراتع در كه است آن تدريجي مصرف و بارندگي فصل در باران سطحي آبهاي روان نگهداري براي مخزني عشايري انبار آب

 استفاده دام شرب و انسان آب مصرف براي آنها از .دارد تعلق عشايري يورت چند به آنها از يك هر معموال و شده ساخته عشاير توسط

 كه.شود مي ايجاد زمين سطح از پايينتر و مستطيل مكعب شكل به معموال عشايري انبار آب .(حضوري مصاحبه بيگي، قره).ميشود

 متر 3 تا 2 عمق متوسط با متر 3 طول و متر 6 عرض به گودالي است باران آب عبور مسير كه محلهايي و مراتع و دشتها در معموال

 اسفند تا ماه مهر از معموال كه است محدود قشالق به انبار آب از بهرهبرداري فصل .ميكنند سنگچين را آن بدنهاي و .ميكنند اقدام

 سطل از كوچكتر انبارهاي آب در آب برداشت براي است آب داراي ماه ارديبهشت و فروردين تا مواقع برخي البته ميانجامد طول به ماه

 شود مي استفاده پلكان از بزرگتر انبارهاي آب در و طناب و

 

 او چال)آب چلپ 6-

 
 

 زمين سطح تا كوچك چشمههاي صورت به كوهستاني مناطق در يا زه از حاصل كم بسيار آب كه دارد وجود مراتعي در سازه اين

 ميزان اين تا شوند مي ساخته دارند ارتباط هم به كه هم سر پشت دايرهاي كوچك گودالهاي شكل به ساده سازههاي ميآيند، بيرون

 با و آب كم چشمه يك دست زير در كلنگ و بيل با دايرهاي چالههاي حفر با سازه اين .گردد استفاده قابل و جمع آنها در اندك آب

 بهره .ميشود هدايت آنها به چشمه آب و شوند مي متصل هم به باريك جوي يك وسيله به و .ميشود ساخته زمين در اندك شيب

 شود مي انجام قشالق فصل در معموال در آبي كم مواقع در آن از بررداري

 

 عشایری ی برکه 7-

 

 چندان مستقيم طور به آنها آب كه است ثانيه در ليتر 5 تا 2 بين آنها دبي كه دارند وجود متعددي چشمههاي معموال يالقي مراتع در



 براي عشاير لذا ميكند نفوذ آن در سرعت به آب كه است اي واريزه و ماسهاي نوع از محل خاك جنس اينكه يا نيست، استفاده قابل

 استفاده

 و است كوچك بهرهبرداري سد عنوان به بركهها اين ميكنند اقدام بهرهبرداري استخر يا ذخيره منابع ساخت به آبي منابع اين از بهينه

 كنند مي تضمين دام شرب و باغداري زراعت، براي محل در را دامداران معيشت

 معابر،خیابانها، سطح فرودگاهها، باند انبارها و کارخانجات عایق بامها،سطح پشت )آماده سطوح از آب آوری جمع 8-

 جاهها

 (...و

 از بسياري براي دليل اين به گردد جمعآوري زياد آلودگي از قبل كه دارد را مزيت اين زمين به رسيدن از قبل باران آب آوري جمع

 استفاده انبارها آب و كارخانجات و مسكوني خانههاي بامهاي پشت و شيروانيها از روش اين در .شود مي استفاده نيز خانگي مصارف

 ميگردد آوري جمع آن از آب كه منطقهاي وسعت و بارندگي مقدار عامل دو به ميگردد جمعآوري روش اين از آبيكه مقدار ميشود،

 ديگر روشهاي از ارزانتر بسيار (است آماده قبل از) ندارد را عايق سطح سازي آماده هزينه چون سطوح اين از استفاده . دارد بستگي

 برخي و هند در راجستان ايالت از قسمتهايي و اشغالي فلسطين افريقا، مناطق بسياري در بامها پشت باران آب جمعآوري با امروز .است

 براي دولتي قوانين برمودا در هستند خانگي مصارف براي آب جمعآوري به متكي مردم متر ميلي 1340 بارندگي با برمودا مناطق

 از آوري جمع آب (صحرا تركمن منطقه )در ايران مناطق برخي .دارد وجود باران آب آوري جمع و وجود بام پشت ساخت در تناسب

 توسط و آوري جمع را بارندگي آب (Crestern) قبل از ديده تدارك در.ميرسد خانگي مصارف به و منتقل انبارها آب با بامها پشت

 ميكند هدايت بامها پشت آبخيز ( RooF catchment) انبارهاي آب به لولههايي

 بزرگراهها سطح از آب آوری جمع 

 اين آمريكا متحده ايالت در تحقيقات .شود مي محسوب صرفه به مقرون و مناسب بسيار روش سطح بودن آماده به توجه با روش اين

 مي سبز فضاي و درختكاري جهت را بزرگراهها در باران شده جمعآوري آب .( 1386 ابريشمي) است رسانده اثبات به عمال را روش

 كرد هدايت اطراف مزارع به يا و نمود استفاده توان

 

  

 (...گابیون،و خاکی، بندهای)کوچك و بزرگ سدهای 

 روشهاي از استفاده و چپري بندهاي گابيون، ، سنگچين خاكي، پشتههاي و بندها شامل آبخيزداري در مطالعه مورد كوچك سدهاي

 يا پشت در و كرده برخورد ها سازه اين سطح به باران قطرات خاك، فرسايش از جلوگيري در نقش بر عالوه آبخيزداري در بيولوژيكي

 كرد استفاده ...و زراعت و آبي برق انرژي شرب، منظورهاي به سدها پشت در شده جمعآوري آب از ميتوان و جمع سازهها اين كف

 

 نتایج

 

 آب نگهداري و جمعآوري بومي سازههاي جمله از و آب تأمين روشهاي تمامي تا است نياز ايران، خشك نيمه و خشك اقليم به توجه با

 براي سازگار و مناسب روشهايي آنها زيرا گيرند قرار بررسي و توجه مورد دقت با مختلف منظورهاي به خشك نيمه و خشك مناطق در

 تأمين

 در سازهها اين كارايي .ميآيد شمار به خشك نيمه و خشك مناطق در آن تأمين مشكل با مقابله براي دام و انسان نياز مورد آب

 صورتتلفيق

 آنها بهينهسازي لذا و .آيد شمار به مناطق از برخي در آب تأمين حل راه تنها عنوان به حتي و يابد بهبود ميتواند رسمي دانش با

 دام شرب و خانوادگي و آشاميدني مصارف براي بهداشتي و و شيرين آب به بهرهبرداران دسترسي گسترش به رسمي دانش باكمك

 مالداري، چاه آب، سنگ سنگي، انبار آب سيقل، سطح از عبارتند آب تأمين و آوري جمع بومي سازههاي از برخي .ميكند زيادي كمك

 .عشايري بركه و آب چلپ و عشايري، انبار آب

 

 گیری نتیجه

 

 دچار كشورهاي اكثر در موضوع اين ، دارد وجود رابطه اين در شواهدي نيز اكنون هم بود خواهد آب منابع برسر جنگ قرن جديد، قرن

 در سعي و موجود آب منابع از استفاده در جويي صرفه و صحيح استفاده بر آب منابع زمينه در كالن و خرد سياستگذاريهاي آب كمبود



 وسعت بيشتر اينكه به توجه با ميباشد جهان بارندگي متوسط سوم يك داراي نيز ما كشور .است استوار آبي نوين منابع به دستيابي

 از ندارند قرار مناسبي وضعيت در آب كيفيت و كمبود لحاظ از مناطق اين و است گرفته قرار خشك نيمه و خشك مناطق در كشور

 و امكانات حداقل از كه ميرسد نظر به الزم .داشت خواهيم مناطق اين در را رفاهي امكانات توسعه و جمعيت افزايش ديگر طرف

 كه چرا ميباشد منظور بدين روشي آن رفت هدر از جلوگيري و باران آب جمعآوري شود استفاده احسن نحو به موجود فرصتهاي

 .باشد مي آب از برداري بهره اساس بر ...دامداري و كشاورزي صنعتي توليدات و كارخانهها سيستم اساس و ملي هاي پروژه از بسياري

 

 منابع
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