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 چکیده 

روش هاي .ترین عواملی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد بارندگی، ورودي سیکل هیدرولوژي در یک ناحیه بوده بنابراین از مهم

از جمله روش هاي مدیریتی به منظور مقابله و سازگاري با شرایط کم آبی است. مبناي این روش ها، اختصاص  بارندگیاستحصال 

حی در زمان مورد نیاز می باشد. سطوحی از زمین به منظور جمع آوري نزوالت، ذخیره سازي و استفاده مجدد از آن ها براي اهداف طرا

، این است که در هر بارش نسبتاً شدیدي، شاهد هستیم که گرفتگی معابر و اختالل در خدمات شهري ها ضرورت اصلی از اجراي این طرح

سیستمی مجهز باشد که خسارت هاي ناشی از هرگونه سیالب را به  ها بهو خسارت به خانه ها اتفاق می افتد که الزم است کالن شهر

  حداقل برساند و همچنین بتواند از این آب هاي جاري، حداکثر بهره را ببرد. 

  ريمخازن جمع آو ،رواناب شهري  ،تحلیل فراوانی ،استحصال آب باران: کلید واژه
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه :

نیمه خشک معضل بزرگی به شمار میرود که بسیاري از فعالیتهاي عمرانی را با مشکل مواجه می . موضوع کم آبی در اکثر مناطق خشک  

استفاده بهینه از منابع آبی موجود و تالش جهت دستیابی به منابع آبی جدید دو راه حل عمده براي رفع نسبی این مشکل به شمار  .نماید

پشت بامها،سطح عایق کارخانجات و انبارها باند فرودگاهها، سطح (می رود برنامه ریزي جهت جمع آوري آب باران از سطوح آماده شهري

استحصال آب باران یکی از شاخصترین  .میتواند در بسیاري مناطق کشور منبع آب پایدار و مناسب را فراهم کند ..)معابر،خیابانها، جاهها و

یریت بهره برداري از آب باران براي مقابله با کم آبی میباشد که در مناطق مواجه با کمبود آب بسرعت در حال توسعه می تکنیکهاي مد

باشد مبناي این روش اختصاص سطحی از زمین براي جمع آوري نزوالت و سپس ذخیره سازي آن براي استفاده در زمان مورد نیاز می 

حصال آب باران، باید در انتخاب روش مناسب به ویژگیهایی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیع آن، با توجه به تنوع روشهاي است .باشد

در تحقیق حاضر بر اساس مرور منابع و استفاده از سایتهاي الکترونیکی به گردآوري مطلب در این باره  ..توجه شود ... توپوگرافی زمین، و

 .وشهاي سنتی استحصال آب باران می باشدپرداخته و هدف از این تحقیق آشنایی با ر

  بیان مسئله 

مهندسین سازه هاي آبی همواره سعی بر آن داشته و دارند تا از طریق احداث سدهاي مخزنی و انحرافی بر روي رودخانه ها اقدام به   

ا براي تأمین آب به ویژه در تأمین آب براي مصارف مختلف نمایند . این دسته از مهندسین و متخصین آب راهکار اساسی دیگري ر

به مناطقی که یا فاقد رودخانه هستند،. با توجه به این که حتی با فرض قابل مهار بودن تمامی آب رودخانه ها، امکان انتقال این مقدار آب 

که دستیابی و تجدید مناطق خارج از شبکه هاي رودخانه اي به سهولت و به لحاظ اقتصادي و در تمامی مناطق، امکان پذیر نیست و این 

پذیري طبیعی منابع آب زیرزمینی به ترتیب در تمامی مناطق و در تطبیق با برداشت از این منابع نمی باشد، ،مالحظه می شود چنین 

 روش هائی در مجموع فاقدپایداري و کاربرد اقتصادي در بسیاري از مناطق هستند . این در حالی است که وجود مناطق پهناوري در خارج

از شبکه رودخانه هاي بزرگ به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که با معضل کمبود یا نبود آب روبرو هستند، ایجاب می کند تا از 

دیگر روش ها از جمله سامانه هاي سطوح آبگیر باران که روش سنتی براي جمع آوري و استحصال آب است توام با تکمیل و به روز کردن 

ز دانش وفنون نوین در تطبیق و سازگاري با شرایط اقلیمی به منظور تامین آّب، استفاده شود . این اندیشه که برخاسته آنها با بهره گیري ا

از امکان پذیري استحصال وجمع آوري مستقیم ریزشهاي جوي است، امروزه به عنوان یکی از راهکاري تامین آب و بهره برداري از آبهاي 

به حساب می آید . در پژوهشی با هدف شناشائی و مشخص نمودن نوع، مشخصات و کابرد هاي انواع  قابل دسترس براي مقاصد مختلف

سامانه هاي سطوح آبگیر سنتی و نوین ، اقدام به بررسی و تحلیل روش هاي مختلف بومی و نوین استحصال و جمع آوري مستقیم ریزش 

ده از روشهاي شده است . نتایج به دست آمده مبیین کارآئی و نقش موثر هاي جوي در محل نزول و رواناب هاي ناشی از آنها با استفا

چنین روشهائی در تأمین آب براي مصارف مختلف در مناطق روستائی و حتی شهري مستند به یافته هاي تحقیقاتی است . بر این اساس 

از چنین روش هائی به ویژه در بخش هاي کشاورزي، ضروت دارد با اتخاذ راهبرد هاي مقتضی،سرمایه گذاري و اقدامات ترویجی و ترغیبی 

  .محیط زیست براي تأمین آب در مناطق روستائی و محیط هاي طبیعی استفاده شایسته شود

  ضرورت تحقیق

افزایش روز افزون جمعیت در کنار مصرف بی رویه آب مشکالت زیادي را در تامین آب شهري و روستایی کشور فراهم نموده   

که عمده مصرف آب مربوط به بخش کشاورزي می باشد، لذا ضرورت تحقیق در زمینه استفاده از روشهاي جمعآوري آب باران ازآنجا  .است

یکی از روشهایی که بطور غیر مستقیم می تواند باعث کاهش اتکاء به منابع  .و نیز روشهاي صرفه جویی در مصرف آب بسیار ضروري است

آب رودخانه باشد، استحصال مستقیم آب باران است که منظور از آن جمعآوري و بهرهبرداري از آب آب معمول نظیر چاه و قنات و یا 

از آنجا که باران، هرچند به مقدار کم، تقریبا در همه نقاط کشور وجود دارد، چنانچه بتواند با اعمال مدیریت  .باران در محل بارش می باشد

وجود آب انبارهاي قدیمی با معماري  .جبران بخشی از کمبودهاي موجود، مفید واقع شود صحیح مورد استفاده قرار گیرد، میتواند جهت

اگرچه این روش . متنوع در اکثر نقاط خشک کشور گویاي میزان توجه به استحصال آب باران جهت مصارف مختلف در گذشته می باشد

استحصال آب باران بصورت  . اجرا شده بسیارقابل توجه استبطور عمده در مقیاس کوچک مورد استفاده بوده است، اما تعداد طرحهاي 

سنتی در نقاط مختلف با اسامی خاص همان منطقه شناخته میشود کشور ایران در منطقهاي واقع است که متوسط بارندگی سالیانه آن 

ا ایران جزء مناطق خشک و نیمه میلی متر محاسبه کرده اند لذ280کمتر از یک سوم میزان بارندگی جهان است ، و میزان آن را حدود

روشهاي بومی استحصال آب شیرین باران، صرفه جویی در مصرف آب،  ..خشک محسوب بوده و از دیر باز با کمبود آب مواجه بوده است
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ز مناطق استفادهحداکثر از آب و حفاظت خاك، داراي اساس و پایه علمی بوده است استحصال آب باران براي آبیاري تکمیلی در بسیاري ا

بدین منظور آب باران از اراضیمجاور جمعآوري و ذخیره میشود و در زمان کمبود، آب به  .خشک با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است

نحوه استحصال آب باران براي کشاورزي مناطق خشک به دو دسته اصلی تقسیم می شود روش استحصال آب سنتی  .مصرف گیاه میرسد

در روش هاي نوین ازمخزن براي جمع آوري و ذخیره  .استفاده مستقیم ازروانابهاي جمع شده براي آبیاري گیاهان استبیشتر مبتنی بر 

تحقیقات نشان داده که روش  .بهره گرفته میشود تا بتوان آبیاري گیاهان را در دوره کمبود آب یا در فاصله زمانی بین بارشها اعمال نمود

زیرا نمیتوان رطوبت  .مناطقی که فصل بارش با زمان نیاز به آبیاري گیاهان تطابق ندارد توأم با موفقیت باشداستفاده مستقیم نمیتواند در

را در خاك از فصل مرطوب براي دوره خشکی ذخیره کرد و در این شرایط گیاهان از بین خواهند رفت و عملکردي را عاید کشاورز 

  . نخواهند نمود

   ها وروش مواد 

ین مقاله بر سازهها و روشهاي سنتی جمعآوري آب باران و تأمین آب می باشد روش تحقیق کیفی براي این منظور مناسب چون تمرکز ا 

تشخیص داده شد زیرا با کمک آن می توان پدیدهاي مورد مطالعه را با جزئیات و عمق بیشتري در محیط طبیعی آن مورد استفاده قرار 

در این تحقیق روشهاي سنتی جمع آوري آب  .وش مطالعه و بررسی اسناد و مدارك استفاده شده استداد بنابراین در این تحقیق از دو ر

یکی از مهم ترین و ضروري ترین مراحل به کارگیري سیستمهاي جمعآوري آب  .باران در شرب ، دامداري و کشاورزي بررسی شده است

با شناسایی محلهاي مناسب براي این منظور صرفه جویی  .کنولوژي استباران، مکان یابی و شناسایی محلهاي مناسب براي اجراي این ت

  .قابل مالحظهاي در زمان و هزینه صورت میگیرد

  هاي جمع آوري آب بارانهدف  انواع

  براي تولید محصوالت زراعی، )حفاظت آب و خاك(حفاظت و نگهداري رطوبت- 1

  زراعت،متمرکز نمودن روان آب براي حیوانات اهلی و وحشی و - 2

  جمع آوري و ذخیره سازي روان آب به دست آمده از بام ها و سطح زمین براي مصارف خانگی و زراعی- 3

آوري و نگهداري آب در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک استان فارس  هاي بومی جمع طی تحقیقی به معرفی سازه شاهولی و همکاران

دستورانی طی تحقیقی به بررسی جمعآوري آب باران از سطوح آماده .رداختهاي چگونگی بهبود آنها با کمک دانش رسمی پ و راه

و نیز طراحی و اجراي پروژهاي  ) پشت بامها، سطح عایق کارخانجات، انبارها، باند فرودگاهها، سطح معابر خیابانها، جادهها و ( شهري

در .یدار و مناسب را جهت توسعه فضاي سبز باشد پرداختاستحصال آب از مه و شبنم که دربسیاري از مناطق کشور می تواند منبع آب پا

نقش مهمی که در تأمین آب در  به با توجهدر شهر ها و روش هاي سنتی آوري آب باران  این تحقیق به شناخت برخی روشهاي جمع

  .مناطق خشک و نیمه خشک دارند پرداخته شده است

  يشهرب ناروا

 کوچکشاملياــ ه تمـسیس.اريضطرا ياـهنجریاايگتربررسیستمبزوهابنارواهکشیز ايسیستمکوچکتربر،میباشداسیستممجزدو داراي 

 نگترشاملخیاباربز يسیستمها کوچکمیشونديها لکاناو شتانگهد يحوضچهها،هکشهاه،زسرپوشیدريمجا،کوچکينهرها،هاوداننا

  .مناطقسیالبیمیباشندوها مسیلي،شهريخانههاورودها
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  باران آب آوري جمع سنتی روشهاي

هاي بومی جمع آوري و تأمین آب عبارتند از سطح سیقل، آب انبار سنگی، سنگ آب، چاه مالداري، آب انبار عشایري، و  برخی از سازه

  .چلپ آب و برکه عشایري

  صیقل  سطح - 1

  ).1373  برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد،(سال پیش بر میگردد 4000 سابقه استفاده از این سطح در خاورمیانه به حدود

سطح صیقل،معموال در مناطق خشک و نیمه خشک احداث میشودکه بارشهاي جوي فقط در چند ماه از سال و با شدت می بارد،یا اینکه 

بنابراین در  .ب باشددسترسی به منابع آبی مانند چاه و قنات مشکل باشد یا آب در دسترس به دلیل شوري و تلخی براي شرب دام نامناس

این مناطق کمبود آب همواره مشکل ساکنان آن بوده دست و براي تامین آب شرب و مصارف خانگی افراد الزم است نزوالت آسمانی را در 

ئ اصلی سطح عایق، حوضچه اجزچهار ا یک سطح صیقل داراي .فصل بارندگی جمع آوري و ذخیره کنند تا از آن به تدریج استفاده شود

از سطح صیقل همزمان با اقامت عشایر در  .امش، مخزن یا منبع ذخیره آب، و مجاري هدایت آب براي استفاده انسان یا دام می باشدآر

  .منطقه قشالق و در فصل پاییز وزمستان و در طول مدت بارش باران بهره برداري می شود

  سنگی انبار آب - 2 

رفت و آمد انسان و دام ساخته میشده تا در زمان بارندگی پر شود و به تدریج  این سازه در مناطق خشک و نیمه خشک و در محل 

  :یک آب انبار سنگی معموال داراي دو جزء اصلی است .مورداستفاده قرار گیرد قدمت آن به دوران زرتشت باز می گردد

  .بدنه آب انبار که از سنگ تراشیده و در دل تخته سنگ یا صخره ایجاد میشود -الف	
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که مانع عبور دام یا حیوانات وحشی .در پوش آب انبار که از تخته سنگهاي شکل داده ساخته شده مستطیل یا استوانه شکل میباشد- ب

ماه و معوال در فصول بهار و تابستان و هنگام رفت و آمد گله، بهره برداري میشود آب  4 یا3 شود از این سازه آب انبار سنگی به مدت

گنجایش متوسط نگهداري آب در این سازه در هر مرتبه پر شدن  .براي شرب دام و هم آشامیدن انسان مصرف میشودجمعآوري شده هم 

حفرههایی طبیعی در داخل سنگها صخرههاي کوهستانی است که بعد از بارندگی آب باران را آب سنگ  متر مکعب می رسد 18 به حدود

کوتاه نیاز آبی دام و دامدار را برطرف میسازد و موجب میشود دام مجبور به چریدن  لذا سنگ آب برایمدت زمانی .در خود تگه میدارند

سنگ آب به وسیله فرسایش در اثر تغییرات ریزش آب بر روي سنگ و یا کنده  .علوفه قسمتهایی از مرتع شود که این سازه وجود دارد

نگ آبها بیشتر هنگام اقامت عشایر در مراتع قشالقی و در طول شدن تکههاي سنگ از سنگ مادر ایجاد میشود ایالمی بهره برداري از س

نیاز آبی دامدار به سنگ آب محدود است گنجایش سنگ آّبها از کف دست  .فصل بارندگی و معموال از مهرماه تا اسفند ماه است

  .مترمکعب می باشد با توجه به میزان بارندگی منطقه تغییر میکند 2 تا

  
  

  مالداري چاه - 3 

  

چاههاي معمولی با دست حفر میشوند، از چند  .گذشته هاي دور انسان براي دستیابی به آب زیر زمینی به حفر چاه اقدام میکرده است از

امروز استفاده از چاههاي دستی رواج یافته و در مناطق خشک امید زیادي به آن وجود  .هزار سال پیش مورد استفاده بودهاند

تامین آب شرب دام در مناطقی که دسترسی به منابع آب چشمه و قنات و رودخانه امکان پذیر نباشد اهمیت چاههاي مالداري براي .دارد
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یک چاه مالداري شامل یک  .بسیاري دارد زیرا با احداث این نوع چاه دامداران منبع آب مطمئنی براي سیراب کردن احشام خود دارند

عمق چاه  .ن نسب میشود و در کنار آن یک حوضچه یا آبشخور دام قرار داردحلقه چاه و یک چرخ چوبی چاه است که در باالي آ

چاه هاي . .براي بیرون آوردن آب از چاه از چرخ چاه چوبی و طناب دلو استفاده می کنند .متر است 1 متر و قطر آن حدود 20 تا 2 از

تع قشالقی است چون عشایر و دامداران در ییالق به رودخانه مالداري در مراتع قشالقی و ییالقی استفاده میشود اما ضرورت آن بیشتر مرا

  .ها و چشمه هاي فصلی دسترسی دارند

  عشایري  انبار  آب - 4

آب انبار عشایري مخزنی براي نگهداري روان آبهاي سطحی باران در فصل بارندگی و مصرف تدریجی آن است که در مراتع قشالقیتوسط 

از آنها براي مصرف آب انسان و شرب دام استفاده  .آنها به چند یورت عشایري تعلق دارد عشایر ساخته شده و معموال هر یک از

 )قره بیگی، مصاحبه حضوري(.میشود

که معموال در دشتها و مراتع و محلهایی که .آب انبار عشایري معموال به شکل مکعب مستطیل و پایینتر از سطح زمین ایجاد می شود

و بدنهاي آن را سنگچین  .متر اقدام میکنند 3 تا 2 متر با متوسط عمق 3 متر و طول 6 لی به عرضمسیر عبور آب باران است گودا

فصل بهرهبرداري از آب انبار به قشالق محدود است که معموال از مهر ماه تا اسفند ماه به طول میانجامد البته برخی مواقع تا  .میکنند

اشت آب در آب انبارهاي کوچکتر از سطل و طناب و در آب انبارهاي بزرگتر از پلکان فروردین و اردیبهشت ماه داراي آب است براي برد

  استفاده می شود

  

  

 
 
 

  او آبچال چلپ- 5

این سازه در مراتعی وجود دارد که آب بسیار کم حاصل از زه یا در مناطق کوهستانی به صورت چشمههاي کوچک تا سطح زمین بیرون 

گودالهاي کوچک دایرهاي پشت سر هم که به هم ارتباط دارند ساخته می شوند تا این میزان آب اندك در میآیند، سازههاي ساده به شکل 

این سازه با حفر چالههاي دایرهاي با بیل و کلنگ در زیر دست یک چشمه کم آب و با شیب اندك در  .آنها جمع و قابل استفاده گردد

بهره بررداري از آن در مواقع  .م متصل می شوند و آب چشمه به آنها هدایت میشودو به وسیله یک جوي باریک به ه .زمین ساخته میشود

  .کم آبی در معموال در فصل قشالق انجام می شود
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  عشایري ي برکه - 6

چندانقابل لیتر در ثانیه است که آب آنها به طور مستقیم  5 تا 2 در مراتع یالقی معموال چشمههاي متعددي وجود دارند که دبی آنها بین 

استفاده نیست، یا اینکه جنس خاك محل از نوع ماسهاي و واریزه اي است که آب به سرعت در آن نفوذ میکند لذا عشایر براي 

استفادهبهینه از این منابع آبی به ساخت منابع ذخیره یا استخر بهرهبرداري اقدام میکنند این برکهها به عنوان سد بهرهبرداري کوچک 

  .امداران را در محل براي زراعت، باغداري و شرب دام تضمین می کننداست و معیشت د

 
  معابر،خیابانها	سطح	فرودگاهها،	باند		انبارها		و	کارخانجات	عایق	ها،سطح بام	پشتآماده  سطوح		از	آب	آوري	جمع- 7

گردد به این دلیل براي بسیاري از  آوري جمع آوري آب باران قبل از رسیدن به زمین این مزیت را دارد که قبل از آلودگی زیاد جمع  

در این روش از شیروانیها و پشت بامهاي خانههاي مسکونی و کارخانجات و آب انبارها استفاده  .مصارف خانگی نیز استفاده می شود

میگردد بستگی میشود، مقدار آبیکه از این روش جمعآوري میگردد به دو عامل مقدار بارندگی و وسعت منطقهاي که آب از آن جمع آوري 

امروز با  .بسیار ارزانتر از روشهاي دیگر است ) از قبل آماده است( استفاده از این سطوح چون هزینه آماده سازي سطح عایق را ندارد . دارد

رمودا جمعآوري آب باران پشت بامها در بسیاري مناطق افریقا، فلسطین اشغالی و قسمتهایی از ایالت راجستان در هند و برخی مناطق ب

میلی متر مردم متکی به جمعآوري آب براي مصارف خانگی هستند در برمودا قوانین دولتی براي تناسب در ساخت پشت  1340 بابارندگی

آب جمع آوري از پشت بامها با آب انبارها  )منطقه ترکمن صحرا (برخی مناطق ایران در .بام وجود و جمع آوري آب باران وجود دارد

هایی به آب  آب بارندگی را جمع آوري و توسط لوله (Crestern) در تدارك دیده از قبل.ف خانگی میرسدمنتقل و به مصار

 .ها هدایت میکند آبخیز پشت بام ( RooF catchment) انبارهاي

  بزرگراهها سطح از آب آوري جمع- 8 
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تحقیقات در ایالت متحده آمریکا این  .می شوداین روش با توجه به آماده بودن سطح روش بسیار مناسب و مقرون به صرفه محسوب   

آب جمعآوري شده باران در بزرگراهها را جهت درختکاري و فضاي سبز می توان  )1386،ابریشمی( روش را عمال به اثبات رسانده است

  .استفاده نمود و یا به مزارع اطراف هدایت کرد

  
  

آوري آب باران و جلوگیري  و فرصتهاي موجود به نحو احسن استفاده شود جمعالزم به نظر میرسد که از حداقل امکانات  .خواهیم داشت

ها و تولیدات صنعتی کشاورزي و  از هدر رفت آن روشی بدین منظور میباشد چرا که بسیاري از پروژه هاي ملی و اساس سیستم کارخانه

 .بر اساس بهره برداري از آب می باشد ...دامداري

  يگیرنتیجه

 سیکلردنبرهمخو منجربهآن، ونفزروزاتوسعهوي بهمناطقشهر...... وجنگل،مرتعورزي،مختلفکشايهايبررستاییباکارومناطقنتبدیلشد   

 یکی نیز آب دطرفیکمبواز.ستا آورده دبوجو بناروا لکنتر بحثدر ديیاز تمشکال يمناطقشهر ودر هشد یکیژلوروهید

 با ستکها هئهشدارا يشهر بناروا لستحصاا هاییجهترهکاراینجادرا.ستا هشدانیرا يکثرشهرهااگیرنچالشهاییستکهگریبااز

 آب تمشکال به طمربويبحثهادرنیاد يهارکشواز ريبسیادر. د،کفاشودخوآببحثتولیددرنداهاهرشهرمیتوحینطرازاهریکنییشداجرا

 دمیگیرروهیکهپیشراتنها متأسفانه مارماکشوا. دمیشو ختهداپر آب دباکمبو رزهمبا مدیریت به، ینچنینا يها حطر ايجرابا سالهاستکه

 روزازبهروزمارکشو . دمنطقهمیشو کوسیستما زدنبرهمو آبمنبع نهما نخشکشد موجب کهرگبز يخانههارود رويبر ساختنسد

 سستردرد يهابناروا تمامیو. دنمیشو ئهارا ینخشکسالیهاا با جهامو ايبر ستیدر مدیریتیرهکاراهیچدوفقیرترمیشو آب نظرمنابع

 نهاازآ دهستفارابهمنظورواناب ها  لکنتردوموجوازآب بهینه دهستفاراکشوآبمنابع نمدیریتکالدرندروستمیرازدکشودر

  .هدد تبینجاآ کمرراازندکشواستکهمیتواساسیاگزینهدو
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Introduction of some methods for collecting runoff and extraction 
of rainwater in arid and semi arid 

 
 

Abstract 

 
Rainfall is the entrance of the hydrological cycle in one area, so it is one of the most important 
factors to be studied. Rainfall extraction is one of the management methods for coping with 
and adapting to dehydration conditions. The basis of these methods is the allocation of surface 
areas for collecting inventories, storage and reuse of them for design purposes at a time. The 
essential prerequisite for the implementation of these projects is that in each fairly severe 
rainfall, we see that traffic jams and disturbances in urban services and property damage 
occur, which requires that metropolitan areas be equipped with a system that suffers damage 
from any kind of Minimizes the flood and can maximize the flow of these flowing water. 
 

Keywords: Rainwater harvesting; Frequency analysis; Urban runoff; Collecting reservoirs 


