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 چكيده
و استفاده از  يديگر، ضرورت بهره بردار ياز سو يافزايش جمعيت و نياز آباز يك سو و  (آبهاي سطحي و زير زميني)بع آب مرسوممحدويت منا   

يكي رطوبت موجود در اتمسفر حاوي مقاديري رطوبت است. اطراف زمين  در همه حال هوارا اجتناب ناپذير ساخته است.  غير مرسوم منابع آبي
متر مكعب برآورد شده ميليارد  14000بالغ بر  (به شكل رطوبت)حجم آب موجود در اتمسفر مقدار مي باشد. غير مرسوم از منابع مهم آبي 

از انواع و  يكي بارش به زمين نازل مي شوند.شرايط، رطوبت موجود در هوا به شكل برف، باران و يا اشكال ديگر  شدن. در صورت فراهم ]1[است
از  يكه رطوبت هوا به نقطه اشباع برسد با سرد شدن هوا و كاهش دما بخش شرايطيباشد. در  يم يخ زده مان شبنمه يا ژاله و ،اشكال بارش

كند. عليرغم  يا مايع بروز مي (برفك)از آب بصورت جامد يانسجام يافته و بصورت اليه نازك رطوبت موجود در هوا در تماس با اجسام سردتر
 .انجام پذيرد يكه عمليات استحصال اين نوع بارش به درست يه اشكال ديگر بارش نظير باران و برف، در صورتاچيز بودن اين نوع بارش نسبت بن

 يباشد. اين شكل بارش به دليل نياز به رطوبت و دما يخود با اهميت و موثر م ياست و به جا يقابل جمع آور آب از اين نوع يقابل توجه مقدار
در چندين مرحله  مقدار آب قابل جمع آوري از اين نوع بارش، يسربربه منظور . استاستحصال  قابلل بهار ياوا پايين در فصل پاييز و زمستان و

ستان چهارمحال و بختياري جمع آوري و اواقع در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي  يروانيش وحسط يبر رو شبنم يخ زده از يآب ناش
از هر  متر مربع بوده و 910. مساحت سطوح گالوانيزه دو باب سولهاز ورق هاي فلزي گالوانيزه بوده اندجنس سطوح مذكور  اندازه گيري گرديد.

 ير سوله هاينظ ييه هايكه از سطوح ابن يدر صورتبا اين حساب  د.يگرداستحصال  در روز  متر مكعب) آبيسانت161گرم( 161متر مربع تا 
ل ياين قب ياز آب مصرف ياين منظور استفاده شود بخش يبراكه داراي سطوح شيرواني مي باشند ها و غيره  ، گلخانهيدامدار ي، واحدهايورزش

 ن است.يقابل تام (حتي آب شرب آنها)واحدها
 ، استحصال آبيخ زده،  شبنمژاله، ، شبنم  :يكلمات كليد

 
1Bمقدمه 

از كشورهاي مختلف جهان امروزه و  به شمار مي رودل بزرگي ضدر اكثر مناطق خشك و نيمه خشك مع و تامين آب مورد نياز مبحث كم آبي
ي از راههاي تامين كيد. نريگيمه خشك كمك ميدر مناطق خشك و ن يحل مشكل كم آب يموجود برا يو عمل يموجود علم يهاين فناوريآخر

مقدار حجم آب موجود در اتمسفر  .باشديم از رطوبت موجود در هوا نظير استحصال آب ر مرسوميغآب  منابع استفاده از ،بخشي از آب مورد نياز
در صورت فراهم شدن بخار آب بوده و  رطوبت موجود در هوا بصورت ].1ميليارد متر مكعب برآورد شده است[ 14000(به شكل رطوبت) بالغ بر 

يكي ديگر از  شبنمحي مي باشند. منشأ تغذيه آبهاي زير زميني و سطو  شوندو تگرگ بر روي زمين نازل  به اشكال مختلف باران، برف شرايط
 بصورت و ياآب مرطوب با يك جسم سردتر، به شكل اليه نازك  ياست كه بر اثر تماس و بر خورد هوا ي، رطوبتشبنم باشد. يماشكال بارش 

بنم بصورت ريزه ها يا در شرايطي كه دماي هوا به زير صفر كاهش يابد رطوبت ناشي از شيابد.  يسطوح تماس يافته چگالش م يقطرات آب بر رو
 پديده كه زماني شبنم انند.همس استثناء يك با عمالً شبنم و ژاله شرايط گويند. شبنم يخ زدهيا  ژالهبلور هاي سفيد رنگ نمايان شده كه به آن 

 نقطه دماهاي زير در تراكم هك زماني ژاله كه صورتي در. شود مي تشكيل آيد بوجود انجماد نقطه باالتر از در دمايو  سرد اشياء روي در تراكم
 تغيير مايع، ازحالت گذشتن بدون جامد، حالت به بخار حالت از مستقيماً هوا، رطوبت شرايطي، چنان تحت .گردد مي تشكيل دهد مي رخ انجماد
 جسام سردا و مينز سطح روي در سرد، شبهاي در پرمرغ و سوزن، فلس، شكل به كه است متبلوري پديده ژاله ترتيب اين به .دهد مي شكل
سطوح  يزان دمايهوا و م يبه مقدار رطوبت موجود در هوا و يا اصطالحاً رطوبت نسب استحصال از اين نوع بارش مقدار آب قابل  .آيد مي بوجود

سطوح تماس  ود.شتر خواهد بيافته بيزان رطوبت چگالش ين تر باشد ميسطح تماس پاي يدارد هر چه ميزان رطوبت هوا باالتر و دما يتماس بستگ
ديده مي  و اين نوع بارش حتي بر روي سطح خاك و بقاياي گياهي و شاخ و برگ درختان و چمن روي زمين تواند باشد يم ياز هر نوع و جنس

اليه  بسيار اتفاق افتاده كه در صبح روزهاي سرد، سطح چمن و درختان موجود در فضاي سبز كامال سفيد ديده شده و به نظر  مي رسد كه .شود
بر روي آنها در حالي كه واقعيت آن است كه بارش برف اتفاق نيقتاده بلكه اليه اي از شبنم يخ زده ) 1(شكلاي از برف بر روي گياهان نشسته باشد

شتر به يب ييامعموالً اجسام با رسان . مي شونديجاده شده كه به دليل برودت هوا به شكل بلور هاي سفيدرنگ بر روي شاخ و برگ درختان نمايان ا

mailto:raesiyan@yahoo.com


 چگالش رطوبت هوا يدهند و از اين رو برا يم شتر برخوردار است از دستيب يخود را به ويژه در اوايل صبح كه هوا از رطوبت نسب يسرعت دما
نظير زرگ ب يه كه به وفور به عنوان پوشش ساختمان هازبه ويژه سطوح از جنس آهن گالواني ين اساس، سطوح فلزيبر ا شرايط مساعدتري دارند.
 يگيرند برا يمورد استفاده قرار م و غيره يو ورزش يانبار ي، سوله هايادار ي، ساختمان هايدامدار ي، واحدهايصنعت يكارخانجات و كارگاهها

بوده و از نظر اين نوع بارش نسبت به ساير اشكال بارش بسيار بسيار كمتر آب قابل حصول از حجم طبيعتاٌ   باشند. يم مؤثرد و يار مفيبس هدفاين 
خوردار بوده و حتي براي مصارف آشاميدن نيز اين آب از خلوص بااليي بردر عوض  تغذيه منابع آبهاي زير زميني و سطحي فاقد اهميت است.

به سرعت اگر آب ناشي از اين بارش به موقع استحصال نگردد تحت تأثير گرما  مورد اين نوع بارش در آن است كه نكته مهم در مناسب مي باشد.
كه آن نيز بالفاصله با گرم  موجب افزايش رطوبت سطح خاك بشودتنها  اين نوع بارش ممكن است تبخير شده و از دسترس خارج مي شود. البته ا

ه انجام شده در اين زمين ياز شبنم، به نتيجه بررس يدر اين مقاله در نظر است ضمن بر شدن اهميت استحصال آب ناش. شدن هوا تبخير گردد
 .به آن پرداخته شود نيز ياشاره شده و به عينه از نظر كم
 
 

  
 پديده ايجاد شبنم يخ زده بر روي درختان در يك شب سرد  -1شكل 

 
تواند مكمل بسيار  ليكن مي و يا ساير مصارف نبودهجايگزين براي تهيه آب شرب  كافي يقيناً يك منبع شبنم يخ زدهفرآيند استحصال آب از 

چرا كه از امكانات،  ن آب نسبتاً كمتر است،يتأم ير روش هاينسبت به سا شبنم يخ زدهنه استحصال آب از يهز .ي جبران كمبودها باشدمناسبي برا
ساده و قابل بسيار   ين تكنولوژيهمچن تأسيسات و تجهيزات موجود استفاده شده و نيازي به سرمايه گذاري و احداث سازه هاي خاصي نمي باشد.

از  ديجدشيوه ن يعوامل مورد توجه قرار گرفتن ا يمتماد يسالها يمنبع آب برااين   يداريخوب و پا يليت خيفياستحصال آب با ك ،آن دسترس
  بوده است. استحصال آب

ست از اين بالي طبيعي بي نصيب نمانده امحسوب مي شود نيز به دليل اينكه قسمت اعظمي از آن جزء مناطق خشك و نيمه خشك  ايرانكشور 
اين وضعيت را بغرنج تر ساخته  در چند سال اخيركم آبي همواره باعث بروز مشكالتي جدي در زمينه هاي مختلف شده است كه كاهش بارندگي  و

بنابراين سعي و تالش بيش از پيش الزم است تا حد امكان از عوارض اين مشكل كاست. آنچه در اين مقاله خواهد آمد، روش نوين در تهيه  است.
 .است حاصل از شبنم يخ زدهب و معرفي منبع آبي غير مرسومي مي باشد و آن استفاده از آب آ
 

3Bسابقه تحقيق: 
 ياريتوجه تعداد بس نموده و براي موارد گوناگون مورد استفاده قرار دادآب موجود در اتمسفر را متراكم ساده بتوان  يله طرح هاينكه به وسيامكان ا
شبنم  يجمع آور ين روش براياز ا ييهوا يشبنم و چاه ها يم تحت عنوان تپه هايقد يدر تمدن ها "مثال است. كردهقن را به خود جلب ياز محق

را در حجم قابل  يبتوانند شبنم صبحگاه تادند يچ يم يرا دور هم طور يسنگ يمه توده هايب كه در منطقه كرين ترتيبه ا .شد ياستفاده م
در  .شود يران استفاده مياز مناطق جنوب ا يباشد كه در برخ ياستفاده از پراكنش سنگ در مزرعه م ،ر آنروش ساده ت .ندنك يجمع آور يتوجه



 يم  perciptation acutte يباران مخفرا آن  بارد و  ين باران مياد است كه عيز يشبنم در صبح به حد ،ر مانند كالردشتيمه گ يجنگل ها
  .]2[محسوس است "حضور آن كامال يگردد ول ينم لحاظ يزان بارندگيدر محاسبات م و نامند

د يجد يد منابع آبيتول يبرا يعيدر سطح وس رطوبت موجود در مه، پرو و عمان از يليدر جهان از جمله ش يمختلف يدر حال حاضر كشورها
در  ينفر 330 يك روستايه كه در بود يتا كنون اجرا شده است، طرح 1992ن طرح استحصال آب از مه كه از سال يبزرگتر .كنندياستفاده م

  .تر آب در روز بوده استيهزار ل 11آن به طور متوسط استحصال  جهياجرا شده و نت يليخشك شمال ش يابان ساحليب
د و مه يخورش ياز تابش انرژ ياز بخار آب ناش يو آمار و اطالعات هواشناس يكيزين ساده فياز قوان يريگ با بهره ،1389ارنژاد و همكارانياسفند

ل يد، به نزوالت تبديخورش ياز تابش انرژ ينكه تمام بخار آب ناشيآب سالم و گوارا به دست آوردند. با توجه به ا يمعلق در هوا مقدار قابل توجه
ا) پراكنده (مه و رطوبت هو يئو نامر يئل نشده و در فضا به صورت مرين بودن تراكم به بارش تبدييل پاياز آن آب به دل يشوند لذا بخش ينم

ن روش مورد يا يجنگلها، مراتع و كشاورز ياريآب يكمبود آب شرب وجود ندارد، برا يافته كه در آنها حتيتوسعه  يامروزه در كشورها .هستند
     .]2[رديگ ياستفاده قرار م

ار يبس نتايج با در نقاط مختلف جهان صورت گرفته كه غالباً همراه يقات ارزشمنديآب از مه و شبنم در دهه گذشته تحق يدر رابطه با جمع آور
توان به تحقيقات(شمنائر و كرسدا  يك منبع جديد و ارزشمند تامين آب ياد شده است. از جمله مي بوده و از اين روش به عنوان يموفقت آميز

  .]3[اشاره كرد  2005)  و ميلتا و مكاران 2004)، (شمنائر و همكاران 1994

شونده د يك منبع تجديبعنوان  ين نعمت خداداديتوان بصورت گسترده از ايد آب از مه مين مناطق مستعد تولييز، پس از تعيران نيدر كشورمان ا
در  اد كهيبا ارتفاع ز يدارند و مناطق يشتريكه طول فصل مه ب ي، مناطق كوهستانيه استفاده نمود. مناطق ساحليقابل توج ينه هايبا صرف هز

روز همراه با مه،  213ش با يره كيروز و جز 220دهند. آستارا با  يل ميز كشور را تشكيگرم و مرطوب هستند، نقاط مه خ ير توده هوايمس
 باشند.ين طول فصل مه را دارا ميشتريب

ر بگيرد. هر نوآوري در يك رشته خاص استحصال آب از مه در ايران مي تواند به عنوان يك فن آوري نوين در عرصه منابع آبي مورد توجه قرا 
لمي علمي، موضوعي است كه بدون رد شدن از بوته آزمايش نمي تواند مورد تائيد قرار بگيرد و به همين ترتيب نيز نمي توان بدون دليل معتبر ع

ابي مختلف قابليت توليد مه در نقاط مه واثبات عدم عملي بودن آن، مهر رد بر پيشاني آن زد. بنابراين منطقي بنظر مي رسد كه پروژه هاي ارزي
بعداز تعيين مناطق مستعد توليد آب از مه مي توان به صورت گسترده اي از اين نعمت خدادادي به  خيز و داراي توجيه اقتصادي انجام گيرد.

 ر سر منابع آب خواهد بود و از همقرن جديد، قرن جنگ ب .عنوان يك منبع طبيعي تجديد شونده با صرف هزينه هاي قابل توجيه استفاده نمود
كالن در زمينه  ينك نيز شواهدي در اين رابطه وجود دارد. با عنايت به اين موضوع در اكثر كشورهاي داراي كمبود آب، سياستگذاري هاي خرد وا

ابع نوين آبي استوار است. شايسته آب مبتني بر استفاده صحيح و صرفه جويي در استفاده از منابع آب موجود و سعي در دستيابي به من منابع 
اين مسير عقب بمانيم. هر گونه درنگ و تاخير در اين رابطه ممكن است باعث بروز صدماتي بشود كه جبران آن مشكل و ناممكن  نيست كه مادر

ص آمار بلند مدت ايستگاه هاي شود. به منظور تعيين طول فصل مه در نقاط مختلف ايران به طور اعم و شناسايي نقاط مه خيز ايران به طور اخ
باني  سينوپتيك در سراسر كشور براي نتيجه گيري مورد مطالعه قرار گرفت. هر ايستگاه سينوپتيك در طول ماه تعداد روزهاي همراه با مه را ديده

 . ]4[سال نشان مي دهدمي كند اين اطالعات عالوه بر نشان دادن كل طول فصل مه، توزيع زماني روزهاي همراه با مه را نيز در كل 
جمع آوري آب از مه و شبنم در چند نقطه از كشور كرواسي ارائه نمودند. در ) نتايج يك تحقيق چند ساله را در رابطه با 2005(ميلتا و همكاران

ملي از جمله سرعت باد، ليتر در روز آب جمع آوري نمايند. عوا 1/19اين تحقيق از هر متر مربع سطح مشبك از جنس پلي پروپيلن توانستند تا 
 .]5[طول مدت ابرناكي و ميزان رطوبت نسبي از جمله عوامل تأثير گذار در ميران آب قابل جمع آوري از شبنم بيان شده اند

 
 روش تحقيق

ر مركز تحقيقات موجود د و تأسيسات امكاناتاز  و تعيين امكان سنجي بهره برداري از آب حاصل از شبنم يخ زده(ژاله) براي انجام اين بررسي
ق آهن سقف شيرواني از جنس ورپوشش  واحد سوله با  دوكشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري استفاده گرديد. در اين مركز 

ن) متغيير متر(به دليل شيبدار بود 7تا  5. ارتفاع سقف سوله از سطح زمين بين وجود داشتمتر مربع  910با مساحت (سطح شيبدار)  گالوانيزه 
در طول شب به دليل كاهش دما و افزايش رطوبت  نسبي و با تماس يافتن هواي نزديك به سطح شيرواني، بخشي از رطوبت موجود در هوا   است.

و تشعشعات  با طلوع خورشيد و به شكل اليه نازكي از برف ديده مي شد.   يِافتهبصورت شبنم يا ژاله(شبنم يخ زده) بر روي ورق گالوانيزه ترسيب 
و از لبه هاي شيرواني به پايين مي ريخت. با انجام نموده ذوب شده شروع به  و انجماد يافته، يخ زده رطوبت ،گرم شدن هوايا و  گرمايي نور آن

متر طولي يك  2متر مربع از سقف سوله( 12سطح ، آب توليد شده از و با قرار دادن يك قطعه ناوداني به طول دو متر الزم و اقدامات تمهيدات
 سي سي 5با دقت  با دقت كافي با ظروف مدرج و پس از هدايت به داخل ظرف جمع آوري) جمع آوري متر عرض سقف 6در سمت لبه شيرواني 

اندازه گيري شد و با محاسبه مقدار آب استحصال شده از واحد سطح، مقدار كل آب قابل استحصال از سطح پوشش گالوانيزه سقف سوله هاي 



عالوه بر جمع آوري و اندازه گيري آب استحصال شده، اطالعات مربوط به دما و رطوبت نسبي در روز هاي اندازه گيري از برآورد گرديد.  مذكور
 ايستگاه هواشناسي كه در محوطه مركز تحقيقات قرار داشت اخذ گرديد.

 
 

2Bنتايج 
حداقل و  رطوبت نسبيمقادير و  ي روزانهدماحداقل  ثبت شدهن مقادير همچنيو  روز مختلف 8مقادير آب استحصال شده در  اندازه گيرينتايج 

 متري 100فاصله در واقع شده در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان چهار محال و بختياري( در ايستگاه هواشناسي كشاورزي حداكثر
 .نم يخ زده) به شرح جدول زير مي باشدحاصل از شبنم يا ژاله(شي آبروزهاي جمع آوري  همزمان با از استحصال آب)

  
حداقل رطوبت  حداقل دما رديف

 نسبي
حداكثر رطوبت 

 نسبي
مقدار آب جمع آوري شده از  

 متر مربع(ليتر)هر 
مقدار كل آب  قابل جمع 

 آوري (ليتر)
1 0.6 44 83 0.091 92 
2 1.2- 42 95 0.125 123 
3 0.4- 47 96 0.156 142 
4 0.7 45 92 0.021 19 
5 3.6- 81 99 0.143 129 
6 4.4- 67 96 0.161 146 
7 5.4- 72 91 0.07 64 
8 5.6- 61 93 0.156 142 
9 5.6- 55 93 0.133 121 

 
 

 بحث و نتيجه گيري:
بهشت ماه دماي هوا در از اوايل آبان تا اوايل اردي و مشابه با آن از نظر شرايط اقليمي،مجاور محدوده شهر شهركرد و نواحي  با توجه به اينكه در 

تا  به ويژه در اوايل صبح رطوبت نسبي هوا در طول شبدرصد بالتبع ،به زير صفر مي رسددر بسياري از مواقع طول شب به شدت كاهش يافته و 
قف ابنيه ها و سبا اجسام سرد نظير  سدر تماكه از رطوبت موجود در هوا  يبخش شرايط براي چگالش و نيز افزايش مي يابدافزايش حد اشباع 

در اين قبيل  كه . از آنجامي شود فراهم قرار مي گيرد؛ ساختمان ها و حتي بر روي بدنه گياهان و درختان به شكل شبنم يخ زده يا همان ژاله
ايط اين بررسي) و غالباً از جنس ورق هاي فلزي گالوانيزه(مشابه شر اربدسطوح شيبصورت  اماكن عمومي و بزرگبه ويژه سقف غالب اماكن  مناطق

لذا شرايط مناسب براي استحصال آب از اين نوع بارش  ؛طوح به راحتي امكان پذير استسجمع آوري آب از روي اين  از طرفي و مي شودساخته 
در صورتي كه مي باشد هستند  فاقد هر گونه ناخالصي بخارات موجود در هوا كه وجود دارد. از آنجا كه منشأ اين نوع بارش  گونه نواحيدر اين 

 ي حتي براي شرب و مصارف پخت و پز نيز مناسب و قابل استفاده است.آب استحصال و فاقد آلودگي باشدح دريافت كننده تميز وسط
، چاهها و آب حاصله از بارندگي نمي تواند پاسخگوي شمه ها، قنوات، رودخانه هاچحاصل از  چون آبهايهمدر مناطقي كه منابع آبي موجود 

 ساير مصارف ، كشاورزي و يا تصفيه كردن آب براي مصارف عمومي انتقال آب لوله وطخطاحداث  يي كههاجادر  باشد و يا  ساكنان آن نيازهاي
هزينه استحصال آب از . مي تواند توجيه اقتصادي داشته باشدحتي عملي غير ممكن و يا پر هزينه باشد مي توانيم از اين منبع آب استفاده كنيم و 

تكنولوژي ساده و قابل دسترس، استحصال آب با به دليل  همچنين  .كمتر است تامين آب نسبتاً غير مرسوم نسبت به ساير روشهاي خ زدهشبنم ي
  مي باشد.كيفيت خيلي خوب و پايداري منبع آب براي سالهاي متمادي، عوامل مورد توجه قرار گرفتن اين فن آوري 

آمار بلند مدت  با بررسيآب، موضوعي است كه بايد نياز به آن ثابت شود، تامين  جديد شيوهيك  به عنوان شبنم يخ زدهاستحصال آب از 
 بهره گيري از اين روش امكان  مي توان رطوبت كافي و دماي زير صفر درجه،ايستگاههاي سينوپتيك سراسر كشور از نظر تعداد روزهاي همراه با 

شمار مي رود يك برنامه آموزشي و ترويجي در ه آب ب تامينيك روش غير مرسوم  شبنم يخ زدهاز آنجايي كه استحصال آب از  را مشخص ساخت.
چگونگي نيل به استفاده از منبع آبي جديد بايد براي مصرف  معايب روش جديد و شروع هر طرح بايستي صورت گيرد. در اين برنامه مزايا و

آب مزاياي متعددي دارد. مشاركت در تاسيس  گر مشاركت افراد محلي در چگونگي تهيه همانند هر پروژه دي. كنندگان به روشني توضيح داده شود
نكته مهم ديگر اين است كه همانند منابع انرژي غير مرسوم ديگر چون  تعمير، نگهداري و اداره سيستم از جمله اين مزايا بشمار مي رود. ،سيستم

زمند زمان براي پذيرش هستند ، بايستي از بروز هر گونه شك و بدبيني در هنگام استفاده از استفاده از انرژي خورشيدي و انرژي حاصله از باد نيا
 .)1منابع و امكانات محلي جهت اجراي برنامه نصب سيستم جمع كننده آب مه جلوگيري نمود (
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