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 چكيده

مناطق خشك و نيمه خشك معظل بزرگي به شمار مي رود كه اكثر فعاليتهاي عمراني از جمله توسعه فضاي سبز  امروزه كمبود آب خصوصا در

ي موجود علمي وعملي براي حل اين مشكل كمك ميگيرد. استفاده بهينه از منابع بشر از آخرين فن آوري هاالبته را با مشكل مواجه مينمايد. 

 آبي موجود و نيز تالش در جهت  دستيابي  به منابع آبي جديد دو راه حل عمده براي رفع نسبي  اين مشكل  بشمار ميروند. برنامه ريزي جهت

بامها، سطح عايق كارخانجات و انبارها، باند فرودگاهها، سطح معابر،  (پشت و برون شهري از سطوح آماده شهريخصوصا جمع آوري آب باران 

در  كه در بسياري از مناطق كشور ميتواند منبع آب پايدار و مناسب را جهت توسعه فضاي سبز ايجاد نمايد. استخيابانها و جاده هاو ...) روشي 

جهت تامين ا جهت ايجاد فضاي سبز در مناطق خشك و نيمه خشك راههبزرگجاده ها و از سطح استفاده اين مقاله ويژگيها و چهارچوب كلي 

عالوه بر برآورد مقادير آب قابل جمع آوري به مزاياي اجراي اين مورد بررسي قرار گرفته و اطراف جاده ها آب به منظور توسعه فضاي سبز 

 روش در ايران پرداخته شده است.

 .سطح جاده ها و بزرگراههاي سبز، منبع آب پايدار، توسعه فضا جمع آوري رواناب،واژه هاي كليدي: 

 

 مقدمه

درصد جمعيـت جهـان را    40مناطق خشك و نيمه خشك در حدود يك سوم سطح خشكيهاي روي زمين را تشكيل داده و حدود 

وايت، تانستال بنوعي شامل مي گردد. نيمي از كشورهاي جهان يا بطور كامل و يا بخشي از آنها در مناطق خشك قرار گرفته است (

. در صورت عدم رعايت اصول مناسب بهره برداري در اين مناطق عموماً تخريب زمين و محـيط زيسـت در حـد    0F1)2002و هنينگر 

اي بوقوع مي پيوندد و شرايط را به سمت بيابان زايي سوق مي دهد كه اين فرايند در حقيقت تهديـدي جـدي بـراي    هشدار دهنده

موضوع كم آبي در اكثر مناطق خشك و نيمه خشك معظل بزرگي به شمار مـي  معيت كره زمين است. حدود يك ميليارد نفر از ج

                                                 
1  - White , Tanstal ,and Heninger , 2002 
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رود. امروزه بشر از آخرين فن آوري هاي موجود علمي وعملي براي حل اين مشكل كمك مي گيرد. اسـتفاده بهينـه از منـابع آبـي     

ده براي رفع نسبي ايـن مشـكل معرفـي شـده انـد. كشـور       موجود و نيز تالش در جهت دستيابي به منابع آبي جديد دو راه حل عم

خودمان نيز به دليل اينكه قسمت اعظمي از آن جزء مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد از اين بالي طبيعي بـي نصـيب نمانـده    

 ايـن  در بعضـي سـال هـا   است وكم آبي همواره باعث بروز مشكالتي جدي در زمينه هاي مختلف شده است كـه كـاهش بارنـدگي    

 وضعيت را بغرنج تر مي كند. بنابراين سعي و تالش بيش از پيش الزم است تا حد امكان از عوارض اين مشكل كاست.

شود كه منشأ آنها مناطق مرتفع گيرد از رودخانه هايي تأمين مي عمده آبي كه در دسترس مردم ساكن در مناطق خشك قرار مي

رودخانه سنگال و رودخانه نيجر  رودخانه ايندوس و رودخانه گنگ  در آسيا،   ن و مصر،باشد. به عنوان مثال رودخانه نيل در سودا مي

هايي  توان از رودخانه باشند. در كشور خود ما نيز  مي در آفريقا و نيز رودخانه كلرادو در غرب اياالت متحده آمريكا از اين جمله مي

رسند ولي منشأ آنها  برد كه هر چند به استفاده مردم ساكن در مناطق خشك ميمارون و .... نام   كارون، حبله رود،   رود، چون زاينده

باشد. منبع آب ديگري كه در مناطق خشك جهت كمك به توسعه و تأمين آب مورد نياز ساكنين  ارتفاعات خارج از آن منطقه مي

ت تغذيه كم و استفاده بيشتر از منابع آب باشد منابع آب زيرزميني است. ولي متأسفانه در اغلب اين مناطق به عل آن موجود مي

شدت و تداوم  زيرزميني تعادل اين منابع به هم خورده است. تغذيه منابع آب زير زميني در اين مناطق عمدتاً بستگي به ميزان، 

ت روي بارشها و نيز خصوصيات خاك از جمله ظرفيت نفوذ و خصوصيات نگهداري آب در خاك دارد كه اين عوامل به همان نسب

با توجه به شرايط پيش آمده استفاده از روشهاي مختلف جمع آوري آب به منظور كنترل  گذارد. ميزان رواناب سطحي نيز تأثير مي

جمع آوري آب در حقيقت گردآوري روانابها براي اهداف توليدي مي باشد. بيشتر روانابها در ايران امري ضروري به نظر ميرسد.  

نترل نشده رها شوند و باعث تخريب و فرسايش شوند آنها گردآوري و مورد استفاده مفيد واقع مي گردند. بجاي آنكه روانابها ك

اشكال متفاوتي از جمع آوري آب در طي قرون گذشته همواره به صورت سنتي استفاده مي شده است . در اغلب  مناطق خاورميانه 

هاي بسيار دور بر مي گردد . در صحراي نقب  ي اين اراضي به گذشتهانحراف آب مسيل ها به اراضي مستعد كشاورزي جهت آبيار

سال قبل بر مي گردد  4000در فلسطين اشغالي سيستم هاي جمع آوري آب كه آثار و بقاياي آنها كشف گرديده به بيش از 

1Fاواناري  (

ب ها ودامنه ها از پوشش ). اين سيستمها شامل فعاليتهايي از قبيل پاكسازي شي1998و همكاران در گزارش فائو  2

كشاروزي  گياهي و تخته سنگ به منظور افزايش رواناب و سپس انحراف آن به اراضي كشاورزي در پايين دامنه ها بوده است .

سال قبل مرسوم بوده است  1000سيالبي ( انحراف سيالب به ارا ضي زراعي ) در آريزوناو شمال غرب نيومكزيكو حداقل از 

                                                 
2-Evanari  
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2Fينسون زائوندررو هاچ (

سرخپوستان بومي آمريكا در صحراي كلرادو و زمينهاي واقع شده در دهانه خشكه  ).1998در گزارش فائو  3

رودها را شخم مي زدند جايي كه در محل خروجي جريانها از مناطق كوهستاني واقع شده ( كه جريان متمركز به علت شيب كم 

3Fزمين پخش مي گرديد ) و آكچين 

4Fر اصطالح محلي ). پي سي و كوليس ناميده مي شود ( د 4

) 1998(در گزارش فائو  5

5Fكرده اند كه تكنيك آبخيزهاي خرد  گزارش

جهت كشت درخت در مناطق جنوبي تونس استفاده مي شده است كه در قرن  6

 نوزدهم توسط جهانگردان كشف شده است .

، سطح عايق كارخانجات و انبارها، باند فرودگاهها، سـطح معـابر،   جمع آوري آب باران خصوصا از سطوح آماده شهري و برون شهري (پشت بامها

 .خيابانها و جاده هاو ...) روشي است كه در بسياري از مناطق كشور ميتواند منبع آب پايدار و مناسب را جهت توسعه فضاي سـبز ايجـاد نمايـد   

ح يك كشور دارند ميتوانند از سطوح ويژه جهـت جمـع آوري   سطح جاده ها و بزرگراهها با توجه به پراكنش و وسعت قابل توجه اي كه در سط

ا جهت ايجاد فضاي سبز در مناطق خشك و بزرگراههجاده ها و از سطح ويژگيها و چهارچوب كلي استفاده بررسي آب به شمار روند. 

بررسي قرار گرفته و  نيمه خشك جهت تامين آب به منظور توسعه فضاي سبز اطراف جاده ها موضوعي است كه در اين مقاله مورد

 عالوه بر برآورد مقادير آب قابل جمع آوري به مزاياي اجراي اين روش در ايران پرداخته شده است.

 

 بدنه اصلي

جاده ها با هر پوششي كه داشته باشند (آسفالت يا خاكي پوشيده شده) داراي ضريب رواناب قابل توجه مـي باشـند. در بسـياري از    

از سطح جاده ها باعث تخريب و خسارات در حاشيه جاده ها مي گردد.. ايجاد خندقها و شيارهايي كـه در  حاالت رواناب جمع شده 

حاشيه جاده ها ايجاد گرديده و باعث هدر رفت خاك و حتي خسارات به جاده مي شود. حاصل رواناب كنترل نشده سطح جاده مي 

و زهكشي جاده مناسب نباشد تجمع روانـاب در سـطح جـاده باعـث      گردد. عالوه بر اين در بسياري از شرايط چنانچه شرايط شيب

نمايي از تخريب كناره هاي يك جاده فرعي روستايي در اثر رواناب حاصـل   1لغزندگي جاده و خطرات ناشي از آن مي گردد. شكل 

 شان داده شده است. توليد رواناب كنترل نشده در سطح جاده پس از وقوع بارش ن 2از سطح جاده را نشان ميدهد. در شكل 

لذا اجراي سيستم جمع آوري آب از سطح جاده ها داراي منابع دوطرفه است. به عبارت ديگر اين كار هم باعـث پايـداري و امنيـت    

بيشتر جاده مي شود و هم منجر به ايجاد منبع آب جهت استفاده هاي مختلف كه در باال به آنها اشاره گرديده مي شود. حجـم آب  

 وري از سطح جاده ها و بزرگراهها با فرمول ساده زير قابل انجام است: قابل جمع ا

                                                 
3 - Zaunderrer and Hutchinson 
4 - Akchin 
5 Pacey and  Cullis 
6 - Microcatchment 
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 كه در آن: 

V حجم آب قابل جمع آوري از جاده در طول    به متر مكعب 

L  متر است) 1000طول مورد نظر از جاده به متر (مثال در يك كيلومتر جاده كه برابر با 

b  عرض متوسط جاده به متر 

R در جاده هاي خاكي  8/0در جاده هاي آسفالت و  9/0ستگي به سطح جاده داشته و مي توان ان را معادل ضريب رواناب كه ب

 كوبيده شده در نظر گرفت. 

P  (مي تواند مربوط به يك واقع بارندگي باشد و يا مجموع بارندگي در يك فصل يا سال) مقدار بارندگي به متر 

متر در يك منطقه نيمه خشك با بارندگي  30متر از سطح يك آزادراه به عرض مثال: ميزان آب قابل جمع آوري در هر كيلو

 ميلي متر را در طول يك سال بشرح زير محاسبه مي گردد:  250متوسط ساالنه 

براي آن مقدار معقولي مي باشد لذا مقدار آب  9/0با توجه به اينكه سطح بزرگراه داراي آسفالت مقاوم و صاف است ضريب رواناب 

 ل جمع آوري در طول يك سال از هر كيلومتر به شرح زير مي باشد: قاب

V= 1000*30*0/9*0/25=6750 

ميلي  250همانگونه كه مالحظه مي گردد از هر كيلومتر سطح يك آزادراه در منطقه اي برابر با بارندگي متوسط ساالنه كشور (

حجم قابل توجهي مي باشد. مقدار آب قابل جمع آوري  ليتر آب قابل جمع آوري است كه 6750000متر مكعب يا  6750متر) 

متر مكعب خواهد بود كه قادر  675ميلي متر) برابر با  25تنها از هر كيلومتر سطح اين آزادراه در يك واقع بارش معمولي (برابر 

 5/4معادل نواري به عرض سانتي متر) را آبياري نمايد. اين سطح  15متر مربع (با عمق آبياري برابر  4500است سطحي بيش از 

متر در طول كل جاده (يك كيلومتر در اين مثال) مي شود. با توجه به مقادير ذكر شده آب جمع اوري شده در سطح جاده مي 

بار در سال آبياري نمايد (عالوه بر بارش مستقيم كه به سطح مورد نظر نيز مي بارد). چنانچه اين نوار  10 تواند سطح مورد نظر را

از گونه هاي مناسبي درختكاري شده باشد به راحتي نياز آبي آن (حتي با در نظر گرفتن بخشي از آب به عنوان تلفات) را در طول 

متر خواهد بود كه با  5/1خواهد بود. ارتفاع آب  آبياري ساالنه در اين سطح برابر  سال برطرف كرده و قادر به ادامه حيات و رشد

ميلي متر بارندگي ساالنه منطقه (به صورت بارش مستقيم روي سطح درخت كاري شده) ميزان اب آبياري در سطح  250احتساب 

لي است كه تلفات تبخير و نفوذ در ذخيره سازي و متر خواهد بود. البته بايستي توجه گردد كه اين در حا 75/1مورد نظر برابر 

متر آب آبياري  2/1درصد در نظر گرفته شود باز هم ساالنه بيش از  30نگهداري آب نداشته باشيم. چنانچه تلفات آب نيز حدود 
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نياز به منبع آب  براي سطح ذكر شده فراهم مي گردد كه نياز آبي بسياري از گونه ها را به راحتي تأمين خواهد نمود تا بدون

ديگري به راحتي رشد و نمو نمايند. اين منبع آب يك منبع پايدار خواهد بود كه هر چند از سالي به سال ديگر مقدار آن تغيير 

خواهد كرد ولي همواره وجود داشته و هزينه عمده آن نيز هزينه اوليه جهت ساخت منابع مناسب آن و مسير هدايت رواناب جاده 

 ع است. به اين مناب

متر واقع در يك منطقه با بارش  7مثال: ميزان اب قابل جمع آوري در يك كيلومتر (يك جاده اسفالته روستايي به عرض حدود 

 ميلي متر بشرح زير قابل محاسبه است:  250متوسط ساليانه 

 را در نظر مي گيريم:  9/0با توجه به اينكه سطح جاده آسفالت است ضريب رواناب 

 فرمول

نگونه كه مالحظه مي شود ميزان آب قابل جمع آوري از سطح جاده هاي كم عرض و روستايي نيز قابل توجه بوده و مـي توانـد   هما

تأثير قابل توجهي در رفع مشكالت كم آبي داشته باشد. آب جمع آوري شده از سطح جاده ها مي تواند مسـتقيما وارد كـرت هـاي    

د استفاده قرار گيرد و يا وارد منبع آي يا آب انبار شده و براي استفاده در زمانهـاي بعـدي   زراعي و يا درختكاري شده گرديده و مور

ذخيره شود. در مناطقي كه پراكنش زماني مناسب بوده و بارش ها با فاصله زماني مناسب خصوصا در فصل رشـد نـازل مـي شـوند     

د استفاده قرار مـي گيـرد. در ايـن حالـت زمانهـاي آبيـاري       نيازي به صرف هزينه و احداث منبع ذخيره وجود ندارد و مستقيما مور

منطبق با وقوع بارش ها مي باشد ولي آب جمع آوري شده از سطح جاده ها باعث مي گردد كه ميزان آب آبياري به مراتـب بيشـتر   

ي كه پراكنش زماني بارش از ميزان بارش منطقه بوده و بدين وسيله نياز آبي گياه تأمين مي گردد. بر عكس حالت فوق براي مناطق

مناسب نيست (همانند اغلب نقاط ايران) الزم است آب جمع آوري شده از سطح جاده در مخازن احـداث شـده بـراي ايـن منظـور      

ذخيره گردد تا در فصول كم بارش (كه عمدتا در بر گيرنده فصل رشد است) جهت آبياري سطوح كشت شده استفاده گردد. در اين 

ن مناسب كه از نظر ظرفيت مناسب بوده و تلفات تبخير و نفـوذ نيـز حـداقل باشـد اهميـت ويـژه اي در افـزايش        حالت ايجاد مخاز

راندمان پروژه جمع آوري آب خواهد داشت. اين مخازن بايستي به فواصل مناسب در كنار جاده ايجاد گردد و آب جمع آوري شـده  

 از جاده به روش مناسبي به آنها منتقل گردد.
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 نمايي از تخريب كناره هاي يك جاده فرعي روستايي در اثر رواناب حاصل از سطح جاده  1شكل 

 

 
 رواناب توليدي در سطح جاده پس از وقوع بارش كه كنترل نشده هدر ميرود 2شكل 

 

راههـاي  روش بسيار مناسب و مقرون به صرفه اي محسـوب ميشـود. در بزرگ  جمع آوري آب اين روش با توجه به آماده بودن سطح 

 90 حـدود  (آبخيز) ايجاد ميشود كه با ضريب روانابآب هكتار سطح  جمع آوري  2بين المللي بطور متوسط درهر كيلومتر حدود 

بزرگراه قابـل استحصـال اسـت     مترميليون ليتر آب از هر كيلو 7/4ساالنه حدود  ،ميلي متر 250بارندگي متوسط ساليانه  درصد و

گ آمريكا  اين نتيجه را عمالً به اثبات رسانده است). آب جمع آوري شده از سطح  بزرگراهها را ميتـوان  ايالت وايومين (تحقيقات در
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اطراف بزرگراهها و جاده ها اسـتفاده نمـود.  الزم بـه ذكـر      ايجاد فضاي سبز در يا جهت درختكاري و به مزارع اطراف هدايت كرد و

يش بادي و تپه هاي ماسه اي فضاي  سبز اطـراف جـاده هـا عـالوه بـرنقش      است كه براي مناطق  خشك وداراي فرآيند هاي فرسا

بخش عمده اي از ايران مناطق تفرجگاهي از نظر حفاظت جاده درمقابل طوفانهاي ماسه اي نيز ارزش فوق العاده اي خواهد داشت. 

ي شوند خشكي محـيط و يكنـواختي   خشك و نيمه خشك است كه جاده ها عالوه بر اينكه در اثر هجوم تپه هاي ماسه اي تهديد م

وخسته كنندگي جاده و اطراف آن براي رانندگان و عدم تمايل آنان به توقف و استراحت مي گردد كه اين خود باعث افزايش قابـل  

توجه تصادفات جاده اي مي گردد. لذا در رابطه درختكاري اطراف جاده ها و آبياري آنها با آب جمـع آوري شـده از سـطح جـاده و     

 زرگراه نكته اي است كه در كشور ها قابل بررسي و برنامه ريزي مي باشد. ب

 

 نتيجه گيري

با وجود اينكه ايران ذاتا كشور كم آبي است ولي ميزان روانابي كه هر ساله از دسترس استفاده خارج ميگردد قابل توجه مـي باشـد.   

زايش راندمان استفاده از آب در بخشهاي مختلف) و كنترل روانابها در مديريت كالن منابع آب كشور استفاده بهينه از آب موجود (اف

به منظور استفاده از آنها (كه هر ساله بدون استفاده هدر ميرود) دو گزينه اساسي است كه ميتواند كشور را كـم آبـي نجـات دهـد.     

فاده از جـاده هـا و بزرگراههـا بـه عنـوان      جمع آوري و كنترل روانابها در مناطق مختلف و به روشهاي گوناگون امكانپذير است. است

روش بسيار مناسب و مقرون به صرفه اي محسوب ميشود. آب جمع آوري شـده از سـطح    سطوح عايق آماده جهت جمع آوري آب 

ه اطراف بزرگراهها و جـاده هـا اسـتفاد    ايجاد فضاي سبز در يا جهت درختكاري و بزرگراهها را ميتوان به مزارع اطراف هدايت كرد و

نمود.  الزم به ذكر است كه براي مناطق  خشك وداراي فرآيند هاي فرسايش بادي و تپه هاي ماسه اي فضاي  سبز اطراف جاده ها 

بخش عمده اي از عالوه برنقش تفرجگاهي از نظر حفاظت جاده درمقابل طوفانهاي ماسه اي نيز ارزش فوق العاده اي خواهد داشت. 

است كه جاده ها عالوه بر اينكه در اثر هجوم تپه هاي ماسه اي تهديد مي شوند خشكي محـيط   ايران مناطق خشك و نيمه خشك

و يكنواختي وخسته كنندگي جاده و اطراف آن براي رانندگان و عدم تمايل آنان به توقف و استراحت مي گردد كه اين خـود باعـث   

اري اطراف جاده ها و آبيـاري آنهـا بـا آب جمـع آوري شـده از      افزايش قابل توجه تصادفات جاده اي مي گردد. لذا در رابطه درختك

 سطح جاده و بزرگراه نكته اي است كه در كشور ها قابل بررسي و برنامه ريزي مي باشد. 
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Abstract 
Today the problem of water shortage is a common limitation of development in most arid and 
semi-arid areas including urban greenspace extensiont. Human is trying to employ the most 
advanced technology and knowledge to solve this problem. Optimization of available water 
resources usage as well as meeting new water resources are the main solutions to this limitation. 
Planning to harvest rainwater from previously prepared surfaces (homes, factories and 
commertial building roofs, impermeable surfaces of airports, streets and roods and …) is the 
method that can supply sustainable and suitable water for greenspace irrigation in different parts 
of Iran. This paper tries to review the main characteristics and advantages of water harvesting 
from road and highways surfaces for greenspace development in arid and semi-arid areas. 
 
Keywords: Water harvesting, greenspace development, sustainable water resources, road and 
highways surfaces. 
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