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بارندگی کم همراه با توزیع نامناسب زمانی و مکانی، کمبود 

در  اساسی  مشکالت  از  آب  برای  تقاضا  افزایش  و  آب  منابع 

مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. استفاده بهینه از منابع 

آبی موجود و نیز تالش در جهت دستیابی به منابع آبی جدید 

از  هستند.  مشكالت  این  نسبی  رفع  برای  عمده  حل  راه  دو 

این میان، جمع آوری آب باران یكی از شاخص ترین روش های 

مدیریت بهره برداری از آب باران برای مقابله با كم آبی می باشد 

كه در بسیاری از مناطق به رسعت در حال توسعه است. با 

باران،  آب  جمع آوری  روش های  گسرتدگی  و  تنوع  به  توجه 

از قبیل مقدار  انتخاب روش مناسب به ویژگی هایی  باید در 

بارندگی و نحوه توزیع آن، توپوگرافی زمین، نوع خاك، عمق 

اجتامعی و مصارف آب هر منطقه  و  اقتصادی  خاك، عوامل 

توجه جدی منود. در این مقاله، ابتدا عوامل موثر در انتخاب و 

طراحی روش های جمع آوری آب باران از جمله عوامل طبیعی 

مانند رشایط آب و هوایی، توپوگرافی منطقه، رواناب و عوامل 

فنی، اقتصادی، سازمانی و اجتامعی بررسی شده است. سپس 

روش های مختلف مربوط به سامانه های جمع آوری آب باران 

با سطوح آبگیر کوچک، بزرگ و جمع آوری آب از پشت بام ها 

به تفضیل بیان شده است.

و  خشک  مناطق  باران،  آب  جمع آوری  كلیدی:  واژه های 
نیمه خشک، منابع آب، کم آبی.

Low rainfall with poor temporal and spatial distribution, 
scarcity of water resources, and the increasing demand for 
water are major problems in arid and semiarid regions. The 
efficient use of water resources and efforts to achieve new 
water sources are two main solutions to slightly overcome 
these problems. Among these, rainwater harvesting is one 
of the most prominent methods for rainwater management 
to confront the scarcity of water that is rapidly developing 
in many areas. Due to the variety and extent of rainwater 
harvesting methods, characteristics such as the amount 
of rainfall and its distribution, topography, soil type, soil 
depth, social and economic factors, as well as the water 
consumption in each area must be considered when 
selecting the appropriate method. In this paper, firstly, the 
factors affecting the selection and design of each rainwater 
harvesting method is studied that includes natural factors 
such as weather conditions, topography, runoff, and the 
technical, economic, social, and organisational factors. 
Then, the different methods of rainwater harvesting 
systems including microcatchment, macrocatchment, 
and rooftop rainwater harvesting systems are expressed in 
detail.

Keywords: Rainwater harvesting, Arid and semi-arid 
regions, Water resources, Scarcity of water.
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مقدمه

جمع آوری آب باران را می توان شیوه  مدیریت جمع آوری، ذخیره، 
پخش و توزیع آب باران برای هر استفاده ی تولیدی تعریف کرد. در 
مناطق خشك دنیا و بالطبع كشور ما ایران، به دلیل كم بودن میزان 
بارش و توزیع نامناسب مکانی و زمانی نزوالت جوی، رصفه جویی 
در مرصف آب و مدیریت اصولی و بهره وری مناسب از منابع آب 
رضوری است (طباطبایی یزدی و همکاران، 1385) . از سوی دیگر 
بخش زیادی از بارش به شكل رواناب و تبخیر از دسرتس خارج می شود 
و تنها بخش اندكی از نزوالت جوی به سفره های آب زیرزمینی وارد 
می شود (چکشی و طباطبایی یزدی، 1391). جمع آوری آب باران 
روشی مطمنئ و مناسب در راستای افزایش میزان آب قابل دسرتس 
بوده كه ضمن تقلیل اثرات نامطلوب خشكی و خشكسالی، در 
نهایت منجر به حصول مزایای استفاده بهینه از نزوالت جوی و 
رواناب های سطحی جهت مصارف مختلف خواهد شد (چکشی 
و طباطبایی یزدی، 1391). لذا بهینه سازی بهره برداری از ریزش های 
جوی یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت و بهره برداری از آب قابل 
دسرتس به ویژه برای مقابله با کم آبی است. جمع آوری آب باران 
به معنی جمع آوری و ذخیره رواناب ها از سطح بام ها، زمین ها و 
آب های فصلی و استفاده از آن برای آبیاری ساالنه محصوالت، مراتع 
و درختان، مصارف خانگی و دام و تغذیه آب زیرزمینی می باشد 
و  و همکاران، 2012). شیوه های مختلف جمع آوری   Tuinhof)
سامانه های سطوح  احداث  از  استفاده  با  باران  آب  ذخیره سازی 
آبگیر باران از دیرباز روشی برای تأمین آب جهت مصارف مختلف 
به ویژه کشاورزی بوده است (قدوسی، 1376). براساس تحقیقات 
تاریخی Fraize و  Lewisدر سال 1974، فن جمع آوری آب باران 
حدود 4500 سال پیش در میان مردم اوزوبناتین از ساکنین باستانی 
منطقه  در  آب  ذخیره  سیستم  اولین  و  بوده  مرسوم  خاورمیانه 
خاورمیانه ساخته شده است. در منطقه خاورمیانه در کشورهایی 
مانند عراق، عربستان و ایران تأسیسات جمع آوری باران در مسیر 
کاروان ها یافت شده است. وجود بندسارها، خوشاب ها1، هوتک ها2 
و آب انبارهای قدیمی نشانه قدمت جمع آوری آب باران در ایران 
است. استفاده از سامانه های جمع آوری آب باران در کشور هند نیز 
از زمان های گذشته متداول بوده و بخش عمده تولید محصوالت 
آنها با استفاده از رواناب حاصل از بارندگی ها بوده است. روش هایی 
از  بسیاری  در  باران  آب  از  استفاده  برای   ahar و  Johad مانند
 .(2007  ،Borthakur) است  می شده  استفاده  هند  روستاهای 
امروزه نیز رصف نظر از جنبه های تاریخی استفاده از سامانه های 
سطوح آبگیر و گسرتدگی کاربست و بهره برداری از آن ها در مناطق 
خشک و نیمه خشک در جهان قدیم، شیوه های نوین مقتضی و 
سازگار با رشایط اقلیمی به منظور بهینه سازی بهره برداری از نزوالت 

جوی بکار می رود. 

در پژوهشی رشیدی مهرآبادی و ثقفیان (1391) سیستم سطوح 
آبگیر باران و عملكرد مخازن ذخیره سازی آب باران را که با هدف 
تأمین نیاز غیررشب روزانه ساكنان ساختامن های مسكونی شهر 
قزوین احداث شده، بررسی کردند. با توجه به نتایج این تحقیق 
می توان بیان داشت كه اگر حجم مخازن و نیاز غیررشب روزانه 
ساكنان براساس رشایط فیزیكی ساختامن و رشایط هیدرولوژیكی 
محاسبه شوند، ذخیره سازی آب باران در مخازن به حداكرث رسیده 
و نیاز غیررشب ساكنان از طریق جمع آوری آب باران در تعداد 
 (1391) روغنی  و  تأمین خواهد شد. حسینی  بیشرتی  روزهای 
به منظور معرفی مناسب ترین روش جمع آوری آب باران و حفظ 
رطوبت و به دنبال آن كاهش تبخیر از سطح خاك، سامانه های 
لوزی شكل با تیامرهای مختلف در دامنه های شیب دار احداث 
سامانه،  انتهای  در  رطوبت  افزایش  بر  عالوه  كار  این  منودند. 
تأثیر شایان توجهی در افزایش سطح سفره های آب زیرزمینی و 
كاهش فرسایش و رسوب دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که 
این سامانه ها منجر به افزایش نگهداشت رطوبت حجمی خاک 
در عمق 30 سانتی مرتی خاک به میزان 28/76 درصد می شود. 
صادق زاده ریحان و همکاران (1392) روش های جمع آوری آب 
باران را با هدف افزایش رطوبت خاك و رشد نهال پسته در استان 
آذربایجان رشقی ارزیابی کردند. نتایج آنها نشان داد که روش هایی 
مانند استفاده از پریلت، موجب افزایش معنی دار ذخیره رطوبتی 

خاك و رشد نهال ها می شود.
Samuel و Mathew (2008) روش های سازگار کردن و بهبود 
روش های جمع آوری آب باران به منظور تغذیه آب زیرزمینی و 
افزایش تولید در مقیاس حوزه آبخیز را در هند بررسی منودند. 
آنها روش ها را در دو گروه ذخیره در مخازن مصنوعی و ذخیره 
استخرها  و  سیامنی  مخازن  شامل  که  کردند  تقسیم  خاک  در 
می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش های 
جمع آوری آب باران و احیاء آنها به کمک روش های نوین منجر 
به ایجاد منبعی مناسب از آب برای کاهش تأثیر خشکسالی و 
فرسایش خاک در منطقه می شود. Derib و همکارانش (2009) 
تأثیر جمع آوری آب باران با حوضچه های کوچک مقیاس (تراس 
ابرویی، تراس نیم دایره و ترانشه) را بر بهبود پوشش گیاهی 
کردند.  بررسی  اتیوپی  رشقی  شامل  در   Amhara منطقه  در 
نتایج آنها نشان داد که تراس ابرویی، تراس نیم دایره و ترانشه 
بیوماس  در  درصد   52 و   95  ،68 افزایش  به  منجر  به ترتیب 
 (2011) Oweis و Tavakoli گیاهی شده است. براساس بررسی
در طول دوره 2006-1999 در استان آذربایجان رشقی، حدود 
55-35 درصد از آب مورد نیاز کشاورزی منطقه را می توان با 
سامانه های جمع آوری آب باران به شکل حوضچه های کوچک 

و بندهای دایره ای (با خاک فرشده) تأمین منود. 
مطالعات Zingiro و همکاران (2014) برای ارزیابی اثر فناوری 
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زندگی  بر  رواناب)  جمع آوری  (حوضچه های  باران  جمع آوری 
کشاورزان روستاهای جنوب رشقی جمهوری رواندا و تانزانیا نشان 
داد که جمع آوری آب باران افزایش بهروری کشاورزی و افزایش 
درآمد کشاورزان در بسیاری از مناطقی که در معرض خشکسالی 
بوده را در پی داشته، همچنین دارای اثرات مثبتی بر خانوارهای 
کشاورز و کاهش فقر در مناطق روستایی بوده است. Yosef و 
Asmamaw (2015) برای تأمین آِب اراضی کشاورزی در مناطق 
خشک و نیمه خشک اتیوپی، روش های مختلف جمع آوری آب 
است  داده شده  نشان  پژوهش  این  در  کردند.  بررسی  را  باران 
تأثیر  کوچک  حوزه های  و  سیالب  پخش  مانند  روش های  که 
معنی داری بر روی رطوبت خاک و تغذیه آب زیرزمینی دارند؛ 
همچنین افزایش تولید محصوالت کشاورزی، کاهش ریسک و اثر 

مثبت بر روی اکوسیستم دارند.
جمع آوری آب باران می تواند در مناطقی که منابع آب بسیار دور 
یا پرهزینه اند، آب را در دسرتس قرار دهد تا روستاهای کوچک، 
دام، حیوانات خانگی و کشاورزی از سیستم جمع آوری آب باران 
بهره بربند. احداث سامانه های جمع آوری آب باران هم به صورت 

طبیعی و هم به صورت مصنوعی با دخالت انسان در طبیعت 
امکان پذیر است. آب جمع آوری شده می تواند از سطح سقف 
در  این آب عموماً  باشد.  یا حوزه های سنگی  متیز، سطح زمین 
یك تانك ذخیره شده یا برای تغذیه آب های زیرزمینی هدایت 
می شود. به طورکلی سامانه های جمع آوری آب باران با توجه به 
نوع مصارف آب به 3 نوع اصلی تقسیم می شود (محمدی نشلی 

و عزیزی، 1390) که عبارتند از:
تولید  برای  رطوبت  نگهداری  و  حفاظت  سیستم های   -1

محصوالت زراعی
2- سیستم های متمرکز منودن رواناب برای حیوانات اهلی و 

وحشی 
3- سیستم های جمع آوری و ذخیره سازی رواناب به دست آمده از 

بام ها و سطح زمین برای مصارف خانگی و زراعی
در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک که تأمین نیاز آبی 
مزایای  باران  آب  جمع آوری  است،  مواجه  زیادی  مشکالت  با 
بسیاری دارد. برخی از این مزیت هادر جدول (1) بیان شده است 

.(2003 ،Krishna)

جدول 1- مزایای جمع آوری آب باران

مزایا

• آب رایگان بوده و هزینه کمی برای جمع آوری و استفاده از آن می شود.

• باعث هامهنگی بین منافع بوم شناختی، اقتصادی و اجتامعی می شود، زیرا با افزایش پوشش گیاهی، به بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد 

مشارکت و همدلی بین مردم می انجامد. 

• انجام این پروژه ها به خودکفایی و احیای اقتصاد منجر و باعث تداوم برنامه ها و مدیریت بیشرت می شود.

• نقطه جمع آوری و محل ذخیره و استفاده نزدیک منبع است و نیاز به شبکه پیچیده و پرهزینه ندارد.

• آب باران منبعی از آب را در رشایطی که منابع آب زیرزمینی یا منبعی با کیفیت مناسب در دسرتس نیست مهیا می کند.

• سختی آب باران در حد صفر بوده و کاربرد وسیعی برای مواردی که نیاز به آب سبک دارد ایجاد می کند.

• آب باران فاقد سدیم است و برای آبیاری باغچه و مزارع منبعی مناسب است.

• برداشت آب باران، جریان های سیالبی و همچنین منابع آالینده غیر نقطه ای را کاهش می دهد.

• هدررفت منابع آب سطحی کاهش یافته، بهره وری استفاده از منابع آب و نزوالت جوی افزایش می یابد.

باران  بیان اهمیت، مزایا و رضورت جمع آوری آب  به  با توجه 
نیاز مصارف مختلف در  تأمین آب مورد  به عنوان منبعی برای 
مناطق روستایی و شهری اهداف جمع آوری آب باران شامل موارد 

زیر است:
• سازگاری با رشایط کم آبی و استفاده بهینه از منابع آب در 

دسرتس و آب  باران 
• بهبود رشایط زندگی مردم ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک

• مشاركت گسرتده مردم بومی منطقه در مراحل طراحی، اجرا 
و نگهداری سیستم های مذكور

آب های  از  استفاده  جای  به  آب  از  منبعی  جایگزین کردن   •

زیرزمینی و تغذیه منابع آب
بهره وری  افزایش  و  افتاده  دور  مناطق  برای  آب  تأمین   •

کشاورزی در مناطق روستایی
و  منابع طبیعی کشور  و  در حوزه کشاورزی  اشتغال  ایجاد   •

تأمین آب مورد نیاز
کاهش  و  سیالب  ریسک  کاهش  و  رواناب ها  مهار  و  کنرتل   •
مسکونی،  مناطق  کشاورزی،  اراضی  به  شده  وارد  خسارات 

ساختامن ها، تأسیسات و راه ها
• کاهش ریسک خشکسالی و اثرات نامطلوب خشکی و کمبود 

آب و بهبود عملکرد محصوالت کشاورزی

نوری، ز. و زارع چاهوکی، م.ع.استفاده بهینه از آب باران راهکاری برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه  خشک
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مختلف  از روش های  باران شامل مجموعه ای  آب  جمع آوری 
است.  دیرینه  سابقه ای  دارای  که  می باشد  نوین  و  سنتی 
با  باران  آب  جمع آوری  بحث  خصوص  در  زیادی  مطالب 
چاپ  به  علمی  معترب  مجالت  در  فنی  و  كارشناسی  دیدگاه 
دیدگاه های  تنها  مقاالت  این  از  یك  هر  اما  است؛  رسیده 
خاصی از تكنیك استحصال آب در یك منطقه یا محیط زیست 
و  مجریان  برای  چندانی  ارزش  و  می دهند  پوشش  را  ویژه 
این  از  هدف  لذا  ندارد.  اجرایی  عرصه های  دست اندركاران 
پژوهش ارایه چکیده ای جامع از روش های مختلف جمع آوری 
آب باران و بیان عوامل موثر و رشایط الزم جهت اجرای آنها 

برای استحصال آب در مناطق مختلف می باشد. 
مختلف جمع آوری  روش های  و  سازه ها  بررسی  مقاله  این  در 
آب باران و تأمین آب با روش تحقیق كیفی و مطالعه و بررسی 
اسناد و مدارك کتابخانه ای انجام شده است. بدین ترتیب ابتدا 
یک طبقه بندی از روش های جمع آوری آب باران براساس سطح 
حوزه آبگیر و رشایط مناسب جهت اجرای هر روش بیان شده 
است. سپس عوامل فنی، اقتصادی، سازمانی و اجتامعی موثر 
در اجرای پروژه های جمع آوری آب باران ذکر شده و در آخر 
روش های مختلف مختص به هر گروه براساس طبقه بندی انجام 

شده آورده شده است. 

(2007 ،Ibraimo و Munguambe) جدول 2- طبقه بندی روش های جمع آوری آب باران براساس سطح حوزه آبگیر و عوامل موثر در هر گروه

گروه
رواناب بارانسیالب

پشت بام هاسطوح آبگیر کوچکسطوح آبگیر بزرگجمع آوری سیالب

اخذ مازاد آب سیالب هااسرتاتژی
دریافت آب در خارج یا در 

منطقه
اخذ رواناب محلی در منطقه

اخذ رواناب از مناطق 

مسکونی

آب و هوا

نیمه مرطوب خشک، خشک و 

نیمه خشک، مناطق خشک با 

رودخانه های فصلی و بارش های 

نامنظم و شدید

نیمه مرطوب خشک، خشک و 

نیمه خشک،

نیمه مرطوب خشک، نیمه خشک، 

در مناطقی که بارش قابل 

اعتامدتر است، اما پراکنده و کم، 

با توزیع فصلی

در همه اقلیم ها

حوزه
حوزه های بزرگ، حدفاصل بین 

تپه و اراضی زراعی در دشت
حوزه های کوچک

در منطقه، حوزه آبگیر و منطقه 

هدف در یکجا قرار دارد
مسکونی و سازمان ها

کانال جریانرواناب
جریان ورقه ای و شیاری، 

جریان فصلی
جریان ورقه ای و شیاری

جریان ورقه ای از پشت 

بام ها

ذخیره
ذخیره رطوبت در منطقه ریشه، 

تغذیه آب زیرزمینی

ذخیره رطوبت در منطقه 

ریشه، تغذیه آب زیرزمینی، 

تاالب ها، سد و مخزن و تانک

ذخیره رطوبت در منطقه ریشه، 

چاله ها، تراس ها

تانک ها (سطحی و 

زیرزمینی)

مصارف 

آب

تولید محصول، آبیاری، بهبود 

رطوبت خاک

مصارف مختلف مانند مصارف 

خانگی، برای رشب دام ها، 

تولید محصول، تغذیه آب 

زیرزمینی، آبیاری

برای گیاهان زراعی، علوفه ای و 

درختان، بهبود رطوبت خاک و 

تغذیه آب زیرزمینی 

مصارف مختلف مصارف 

خانگی، برای رشب 

دام ها، باغ ها، تغذیه آب 

زیرزمینی، آبیاری تکمیلی

باغچه ها

جوامع محلی یا فردیجوامع محلی یا فردیجوامع محلی یا فردیجوامع بزرگ و جوامع محلیمدیریت

طبقه بندی روش های جمع آوری آب باران 

حجم برنامه های جمع آوری آب باران به بارش منطقه (که شامل 
متوسط بارش در هر فصل، تغییرات ساالنه بارش، توزیع بارش 
در فصل بارانی، شدت بارش و تعداد وقایع بارش در هر فصل) 
و ویژگی های خاک (مانند عمق خاک منطقه (عمیق بودن)، نوع 
خاک حوزه آبخیز (نرخ تولید رواناب آن) و کیفیت خاک (ظرفیت 

نگهداری باال)) بستگی دارد. طبقه بندی سامانه های جمع آوری 
آب باران به روش های متفاوتی صورت می گیرد که رایج ترین نوع 
طبقه بندی براساس سطح آبگیر شامل چهار گروه اصلی جمع آوری 
سیالب، سطوح آبگیر بزرگ، سطوح آبگیر کوچک و جمع آوری آب 
باران از پشت بام ها می باشد. طبقه بندی سامانه های جمع آوری 
آب باران براساس سطح حوزه آبگیر و عوامل موثر در اجرای هر 

گروه در جدول (2) ارائه شده است.
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سامانه های جمع آوری آب باران در مقیاس های مختلف برای یک 
مزرعه تا یک چشم انداز بزرگ مانند حوزه آبخیز قابل برنامه ریزی 
و اجرا است. در انتخاب روش جمع آوری آب باران قبل از هر چیز 
جنبه های فرهنگی و اجتامعی منطقه باید مورد توجه قرار گیرد، 
زیرا در موفقیت و شکست این روش ها تأثیر دارد. پس باید به 
خواست و عالیق مردم و همچنین هزینه های الزم توجه خاصی 

معطوف شود. عالوه بر مالحظات اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 
در یک برنامه جمع آوری آب باران، رعایت جنبه های فنی که باعث 
پایداری می شود اهمیت باالیی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 
جهت برنامه ریزی برای اجرای پروژه های جمع آوری آب باران باید 
عوامل فنی، اقتصادی، سازمانی و اجتامعی را در نظر گرفت که در 

 .(2011 ،IFAD) جدول (3) بیان شده اند

(2011 ،IFAD) جدول 3- عوامل فنی، اقتصادی، سازمانی و اجتامعی موثر در پروژه های جمع آوری آب باران

امکان سنجی اجرا و معیارهای فنیموارد عمومی و اجتامعی

• شناسایی و درک مشکالت و نیازهای مردم منطقه
• طراحی پروژه به صورت انعطاف پذیر و در مدت زمان واقع بینانه 

• شناسایی مقیاس پروژه و اینکه کدام روش اجرا شود
• شناسایی و ساخت و اجرای پروژه براساس تکنولوژی موجود و به کمک 

ذی نفعان
• اجرای روش های ساده و قابل مدیریت

• تخصیص آب جمع آوری شده برای مصارف مختلف
• توسعه فعالیت های معیشتی جدید و تولید منابع جدید جهت افزایش 

درآمد در میان استفاده کننده گان
معیارهای اجتامعی و فرهنگی

• در نظر گرفنت اختالفات فرهنگی و عالیق محلی
• گروه های مخالف اقتصادی و اجتامعی (زنان و خرده مالکان)

• سطح فرهنگ و آگاهی های عمومی مردم 

• بارش: مقدار، شدت، طول مدت، توزیع، تولید رواناب، نرخ تبخیر و 
تعرق

• توپوگرافی زمین: شیب، طول شیب، اندازه و شکل حوزه آبخیز
• نوع خاک: رسعت نفوذ، ظرفیت نگهداری آب، حاصلخیزی، عمق و 

بافت خاک
• جمع آوری و رضیب رواناب برای تولید رواناب

• کاربری اراضی حوزه: زراعی، غیرزراعی، مرتع، جنگل و ...
• نیاز آبی گیاهان

• سطح مکانیزاسیون: برای ایجاد و نگهداری سامانه جمع آوری آب باران
• در دسرتس بودن منابع محلی: مانند سنگ، زمین و ...

• منابع آب در دسرتس و اندازه خانواده ها به ویژه در جمع آوری آب 
باران از پشت بام ها

عوامل سازمانی و معیارهای قانونیامکان سنجی اقتصادی و معیارهای اقتصادی و مالی

• ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثربخشی، هزینه ها و نسبت سود به هزینه
• در نظر گرفنت مزایا و معایب روش ها

• ارزیابی در دسرتس بودن نیروی کار و مصالح مورد نیاز
• در نظر گرفنت هزینه های نگهداری و تعمیرات ساالنه سامانه ها

• در نظر گرفنت حداقل و حداکرث درآمدهای حاصل از جمع آوری آب 
باران در فعالیت های مختلف

• نقش جمع آوری آب باران در پروژه های توسعه و اسرتاتژی های ملی
• تشویق کردن ذی نفعان به همکاری و مشارکت

• رعایت حقوق قانونی و حقوق مالکیت اراضی و حقابه ها
•  رعایت الزامات زیست محیطی و سازگاری با منطقه

• توسعه همكاری های مشرتک دولت با سازمان های مردم نهاد
• آموزش و ظرفیت سازی مردم در مدیریت و ذخیره آب های استحصال شده

• مدیریت پروژه، هامهنگی، نظارت و ارزیابی

1- سیستم های جمع آوری آب باران با سطوح آبگیر کوچک
سیستم های آبگیر درون مزرعه ای طراحی نسبتاً ساده با رصف هزینه 
اندک داشته، به آسانی قابل اجرا بوده و سازگاری نسبتاً زیادی دارند. 
توانایی بیشرتی در تولید رواناب نسبت به سطوح بزرگ دارند و 
فرسایش خاک را کنرتل می کنند. سطوح آبگیر کوچک در هر شیبی و 
برای هر نوع محصولی قابل اجراست، اما نیاز به نگهداری مداوم و 
تحمل زحامت نسبتاً زیاد دارد. مهمرتین سیستم های درون مزرعه ای 
شامل پشته های تراز، پشته های هاللی شکل، چاله های کوچک، 
حوضچه های کوچک رواناب، سطوح نواری، بندسار، تراس بندی روی 

خطوط تراز و ... است (جدول 4).
۲- سیستم های سطوح آبگیر بزرگ )سیالبی( 

استفاده از سیالب های تولیدی ناشی از ریزش های جوی کوتاه مدت 
باانحراف سیالب ها از مسیل ها و آبراهه ها و پخش آنها در اراضی 
کم شیب به منظور ذخیره رطوبت در پروفیل خاک برای زراعت دیم 

است که در حال حارض نیز استفاده می شود. آبیاری سیالبی به معنی 
مهار، پخش و بهره برداری از سیالب در آبیاری می باشد که به دو 

دسته زیر تقسیم می شوند:
از سیالب  این روش  الف( استحصال در داخل بسرت سیالبی: در 
در بسرت رودخانه برای ذخیره در پروفیل خاک و گسرتش در سطح 
اراضی با کاهش رسعت جریان آب و افزایش زمان نفوذ در خاک 
استفاده می شود . این روش به طور طبیعی یا توسط ساخت سدهای 
کوچک یا دایک3 در بسرت رودخانه باعث کاهش رسعت جریان آب 
و افزایش ته نشینی رسوب شده، بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش 
رشد گونه های گیاهی و درختان میوه را به دنبال دارد. سازه خوشاب 

منونه ای از این دسته است. 
ب( با انحراف آب از مسیر طبیعی: خارج از بسرت رودخانه ها آب را 
به اراضی مجاور منتقل و به مرصف کشت انواع محصوالت مناسب 

می رسانند مانند بندسار و پخش سیالب. 

نوری، ز. و زارع چاهوکی، م.ع.استفاده بهینه از آب باران راهکاری برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه  خشک
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جدول 4- طبقه بندی روش های جمع آوری آب باران

رواناب بارانسیالب

پشت بام هاسطوح آبگیر کوچکسطوح آبگیر بزرگگروه

سیستم های جمع آوری آب باران از بانکت یا تراس بندی روی خطوط ترازالف) استحصال در داخل بسرت سیالبی
پشت بام ها شامل الف) سطح آبریز جهت 

جمع آوری آب باران
 ب)  سیستم انتقال شامل لوله ها و ناودان ها

ج) مخزن ذخیره آب باران

پشته های هاللی شکل (نیم دایره ای)ب) استحصال با انحراف آب

پیتینگ (سازمان جنگل ها، مراتع و سدهای سنگی نفوذپذیر
آبخیزداری، 1387)

سیستم انتقال شامل لوله ها و ناودان ها

سیستم های  جسور (سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری، 1387) 

حوضچه های کوچک جمع آوری رواناب
سطوح  از  شده  جمع آوری  آب  عرضۀ  پتانسیل 
تانک  تعیین ظرفیت  به  که  است  بام ها  پشت 

ذخیره کمک می کند.
S = R × A × Cr

(M3) متوسط عرضۀ آب باران S
(mm/year) میانگین بارش سالیانه R

Cr رضیب رواناب
A مساحت پشت بام 

سامانه های آبگیر لوزی شكلبندسار

خشک  دوره  متوسط  طول  گرفنت  نظر  در  با 
می توان میزان مرصف حجم مخزن را از رابطه 

:(2004 ،Machiwal) زیر محاسبه منود
V = (t× n × q ) + ET 

V حجم مخزن (لیرت)
t طول فصل خشک (روز)

n تعداد افرادی که از تانک استفاده می کنند 
q میزان مرصف در واحد روز (لیرت)

ET میزان هدررفت از طریق تبخیرتعرق در 
دوره خشک

سامانه های آبگیر ابروییسیستم خوشاب
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چالش های جمع آوری آب باران

یکی از عمده ترین عوامل مهم در موفقیت پروژه های جمع آوری 
آب باران جلب مشارکت مردم و همسو منودن آنها با سازمان های 
ذی ربط در جهت اجرای پروژه می باشد. محدودیت منابع مالی 
و اعتبارات دولت نیز از یک سو یکی از چالش های مهم در این 
زمینه می باشد؛ زیرا اجرای روش های استحصال آب باران معموالً 
نیاز به نیروی کار زیادی دارد. یکی دیگر از چالش های مهم اجرای 
پایدار سامانه های استحصال آب باران مشکالت سازمانی و نهادی 
می باشد؛ عدم هامهنگی بین سازمان های ذی ر بط و متولی، عدم 

اقدامات  و  زیرساخت ها  کمبود  همچنین  و  مدون  برنامه ریزی 
برای تسهیل مشارکت مردم می تواند عملکرد اجرای این پروژه ها 
را مختل مناید. در این میان رضورت حضور نیروهای متخصص 
مختلف کمک شایانی در جلب مشارکت مردم و موفقیت اجرای 

این پروژه ها خواهد منود.
تناسب  عدم  آب،  استحصال  نادرست  شیوه های  از  استفاده 
پتانسیل های موجود و لحاظ نشدن رشایط منطقه ای  با  طرح 
گروهی،  تشكل های  با  هامهنگی  عدم  و  فردگرائی  بومی،  و 
اختالفات محلی ناشی از چالش های قومی از مهمرتین عوامل 

محدودكننده  طرح های مشاركتی می باشد. 

جمع بندی

با توجه به ذاتی بودن پدیده خشکی در ایران استفاده بهینه از 
آب موجود و کنرتل رواناب و استفاده از آنها برای اهداف خاص، 
راهربدی اساسی برای رفع کم آبی در کشور است. افزایش روز 
افزون تقاضا برای آب نه فقط برای کشاورزی بلکه برای سایر 
اهداف با توجه به تغییرات و پراکندگی بارش در فصول مختلف و 
لزوم آب در فصل کشاورزی، اهمیت استحصال آب را در مناطق 
خشک و نیمه خشک از جمله ایران به خوبی نشان می دهد. مرور 
است  این  دهنده  نشان  نیز  انجام شده  پژوهش های  و  سوابق 
که جمع آوری و ذخیره آب باران به منظور مصارف مختلف در 
رسارس دنیا از جمله اقداماتی است که برای مدیریت منابع آب 
و تأمین آب مورد نیاز برای اهداف مختلف از جمله کشاورزی، 
تغذیه آب زیرزمینی، مصارف خانگی و ... انجام می شود. بدین 
منظور روش های مختلف سنتی و نوینی توسعه داده شده اند 
که بسته به سطح حوزه آبگیر و حجم آب مورد استحصال به دو 
دسته سطوح آبگیر کوچک و بزرگ  تقسیم بندی شده اند. در این 
مقاله طبقه بندی براساس سطح آبگیر شامل چهار گروه اصلی 
جمع آوری سیالب، سطوح آبگیر بزرگ، سطوح آبگیر کوچک و 
جمع آوری آب باران از پشت بام ها به تفضیل بیان شد. از طرفی 
انتخاب روش اجرای پروژه های جمع آوری آب باران باید با توجه 
به رشایط طبیعی و آب و هوایی منطقه، عوامل فنی، اقتصادی، 
سازمانی و اجتامعی در هر منطقه صورت گیرد تا عالوه بر حصول 
مزایا و استفاده بهینه از آب باران به عنوان یک منبع آب اضافی 
در مناطق شهری و غیرشهری، پایداری سامانه نیز تأمین  شود. 
لحاظ منودن این عوامل در هنگام طراحی و اجرای هر یک از 
روش ها بسیار با اهمیت و متضمن موفقیت یا شکست اجرای 
پروژه می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت جمع آوری آب باران، 
انجام تحقیقاتی جدید برای تعیین کمیت ارزش های اقتصادی، 
اجتامعی و زیست محیطی استحصال آب باران و نحوه تخصیص 

آن برای مصارف مختلف نیاز است.

پی نوشت

1- خوشاب سازه ای است که با کمک سنگ و خاک و با دانش 
بومی بنا می شود که به کمک آنها می توانند سیل را مهار کنند 
و  سیالب  اساسی  رشط  دو  به  نیاز  خوشاب  استقرار  جهت  و 

رسوب می باشد. 
2- در روستاهای سیستان و بلوچستان، در منطقه دشتیاری و 
اطراف آن، آب باران را در برکه ها و گودال هایی به نام هوتک 
جمع آوری می کنند که عمق آنها معموال از 1 تا 3 مرت و حجم 

آنها از هزار تا 3 هزار مرت مکعب است.
از سیالب،  تأسیسات  و  از سیالب دشتها  برای محافظت   -3

میتوان از خاکریزهایی موازی با رودخانه 
به نام دایک استفاده منود که منجر به کاهش رسعت جریان و 

افزایش نفوذ می شوند.
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