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 چکیذه

 

ًیوِ خطه  گیشی وطَس ایشاى دسووشتٌذ خطه ٍلشاس ػذم تَاصى تَصیغ هىاًی تاسش ٍ ًَساًات اللیوی، گشهایص جْاًی،

 ایشاى تا تی وطَس ضذُ است.ی آ ًضٍلی سشاًِ تاػج سیشاى اص یه سَ ّوچٌیي افضایص سٍص افضٍى جوؼیت اصسَیی دیگش جْ

تأهیي آب تشای  .دًیوِ خطه جْاى لشاسداس هیلی هتش دس پٌِْ تٌذی خطه ٍ 300هیاًگیي تاسًذگی ساالًِ ووتش اص 

ّا دس تسیاسی اص هٌاطك جْاى تَیژُ دس هٌاطك خطه ٍ  چالص ّای دٍلتش یىی اص هْن ضتخطْای وطاٍسصی دس حال حا

ي تشای آتْای ًیوِ خطه ًظیش ایشاى است. تسیاسی اص صاحثٌظشاى هؼتمذ ّستٌذ وِ آب تاساى هیتَاًذ یىی اص هٌاتغ جاًطی

 ،ضَد. ٍ دس صَست جوغ آٍسی ،رخیشُ ٍ هذیشیت صحیح هیتَاًذ ضیَُ ای هٌاسة ٍ ون ّضیٌِضیشیي هَجَد هحسَب 

الل تشای تأهیي تخطی اص تماضای آب تطواس آیذ. دٍ دستِ اص سیستن ّای جوغ آٍسی آب ٍجَد داسد . یىی اص آًْا حذ

وِ تا جوغ آٍسی آب تاساى اص سطَح پطت تام ّا ٍ دیگش سطَح هٌاسة ، آب هَسد ًیاص تشای تخطی اص ّستٌذ سیستن ّایی 

ى یه سؼی تش ایي است ضشٍست تَجِ تِ استحصال آب تاساى تِ ػٌَا دس ایي همالِ ، فشاّن هیىٌذ.سا ضای سثض ساختواًْا ف

ب دس تخص ّای پی دس پی ٍ ووثَد آ تا تَجِ تِ خطىسالی جِ لشاس گیشد.ّای سٍستایی هَسد تَ هٌثغ ووی دس هحیط

لضٍم  ،سٍستادس هَالغ تاسًذگی ٍ داسا تَدى ضیة هٌاسة پٌِْ ای اص  ای پیطثش ٍ ّذس سفت سٍاًاب تسیاسوطاٍسصی دس سٍست

 تَجِ تِ سیستن استحصال هَسد تأویذ هی تاضذ. 

 استحصال آب تاساى ، پیطثش، سطَح آتگیش، فضای سثض، گشهایص جْاًی هذیشیت صحیحکلیذی:  های واشه
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Abstract 

Locating in arid and semiarid belt of the world in one hand and the increasing population growth in other 

hand, Iran face with the declining trend of water per capita. The average annual rainfall of less than 300 mm 

has located Iran in arid and semi-arid areas of the world. Currently, the water supply for agriculture is one of 

the major challenges in many parts of the world, especially in arid and semiarid regions such as Iran. Many 

experts believe that rainwater can be a substitute for fresh water resources and the proper collection, storage 

and management can be appropriate and cost-effective manner, at least for supplying some part of the water 

demand. There are two types of systems to collect water. One system that collects rainwater from rooftops 

and other surfaces appropriate levels, supplies water needed the green space building. In this paper, the goal 

is that the exploitation of rainwater as a resource to be considered in rural environments. Due to incessant 

droughts, water deficit in agriculture in the Pishbar village, wasting a lot of rainfall runoff and the suitability 

of the slope in part of the village, paying attention to exploitation of system is emphasized. 

Keywords: Rainwater extraction, Pishbar, catchment levels, green space, global warming, proper 

management. 
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 مقذمه -الف

%  هساحت ایشاى دس هحذٍدُ هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه لشاس گشفتِ است. هتَسط تاسش ساالًِ دس آى حذٍد 75ًضدیه تِ 

% آى تِ  75هیلیوتش دس ًظش گشفتِ هیطَد وِ اص ایي هیضاى تاسش تاساى ًضدیه  250% تاسش جْاًی است وِ حذٍد 30

سا غلثِ تش هطىالت ووثَد ّای  آب هیذاًٌذ . وِ  21گتشیي چالص لشى صَست سٍاًاب جاسی اتفاق هی افتذ.هحمماى تضس

یىی اص سادُ تشیي ٍ اسصاًتشیي ساّْا جْت غلثِ تش ایي هطىل استحصال آب تاساى هی تاضذ. هفَْم اساسی استحصال آب 

َسیلِ لَلِ تِ سوت تاساى سادُ است تطَسیىِ آب تاساى اص پطت تام ساختواى ّا ٍ دیگش سطَح هٌاسة جوغ آٍسی ضذُ ٍ ت

 پاییي دست ّذایت هی ضَد ٍ ایي آب دس هخضًی رخیشُ هی ضَد ٍ دس هَالغ هٌاسة هَسد استفادُ لشاس هیگیشد.

استحصال آب تاساى تِ سٍش ّای سٌتی ، تا ّذف تأهیي آب ضشب تشای اًساى ٍ حیَاى ٍ ّوچٌیي آتیاسی دس همیاس 

هٌثؼی  ثاً( . آب تاساى تمشی1391سالِ است )تْضادفش ، 2000ساتمِ وَچه ، دس هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه جْاى داسای 

پان ٍ لاتل استفادُ تشای آضاهیذى است وِ هیتَاى آى سا تشای سٍش ّای هختلف استحصال ًوَد ٍ اص ایي  اًسایگاى ، تمشیث

(. استشالیا وطَسی Kine et al،2012طشیك فطاس  تش هٌاتغ اب ، احشات ًاضی اص خطىسالی ٍ فشسایص خان سا واّص هیذّذ)

ضْش وَچه ٍ تضسي تا ایجاد یه آتخیض هصٌَػی  23وِ تخص اػظن خان آى خطه ٍ ًیوِ خطه است ، تشای تأهیي آب 

هیلیوتش تَاًستِ است اص طشیك جوغ آٍسی تاسش  400ّىتاس تا ًشهال تاسضی  240وشدى سطحی تِ ٍسؼت اص طشیك اسفالت 

دس طشاحی ٍ ایت آب تِ هخضًی سشپَضیذُ ، آب هَسد ًیاص ایي ضْشّا سا تأهیي وٌذ.ّىتاس ٍ ّذ 240ًضٍالت جَی تش سطح 

ًصة یه هخضى جوغ آٍسی آب تاساى تایستی تِ هَلفِ ّایی هخل  هىاى هخضى ، ظشفیت هخضى ، سسَتضدایی سیستن ّای 

 . (1384د،یِ داخل هخضى تَجِ ضَد )جثلی ٍ اهیٌی ًژا ىجوغ آٍسی وٌٌذُ ، سیستن ّای وٌتشل آب تاسا

 اصل است : 6استحصال آب تاساى هثتٌی تش  تطَس ولی طشاحی یه سیستن

 سیستن تایذ هتٌاسة تا هَسد هصشف تاضذ. -1

 سیستن لادس تِ تأهیي آب هَسد ًیاص تا وویت ٍ ویفیت الصم تاضذ. -2

 سیستن تایذ تا ضشایط اللیوی هٌطمِ هٌاسة تاضذ. -3

 ي آب سا تأهیي ًوایذ.سیستن لادس تاضذ تا حذالل سطَح آتگیش تیطتشی -4

 سیستن تایذ تِ گًَِ ای طشاحی ضذُ تاضذ وِ استحصال آب تاساى اسصاى توام ضذُ تاضذ.  -5

 هَاد ٍ هصالح هَسد استفادُ تشای اًساى ٍ هحیط صیست خطشًان ًثاضذ.  -6

هحاسي ٍ هؼایة صیادی سا تشای استحصال  آب تاساى تشضوشدُ اًذ وِ تا همایسِ ی هؼایة ٍ هحاسي آى ضشٍست استفادُ اص 

 سطَح آتگیش هَسد تأویذ هی تاضذ.



 

 مواد و روش ها -ب

 منطقه مورد مطالعه -1

تا 59.98ل جغشافیایی ٍ ط39.38َتا 39.39سٍستای پیطثش دس استاى خشاساى ضْشستاى صیشوَُ ٍ دس ػشض جغشافیایی 

 دّذ. ( هَلؼیت هٌطمِ هَسد هطالؼِ سا ًطاى هی1ضىل ) لشاس گشفتِ است. 59.97

 

 

 هَلؼیت هٌطمِ هَسد هطالؼِ -1ضىل 

 نتایج و بحث  -ج



 

سطَح آتگیش تایذ داسای ضیة هٌاسثی تاضٌذ تش ایي اساس ها سٍستا سا تِ دٍ تخص ضشلی ٍ غشتی تمسین وشدُ وِ چَى 

ی تاضذ. ٍلی لسوت غشتی ّن ًاهٌاسة تشای استحصال آب تاساى ه ، لیل ضیة ًاهٌاسة ٍ ٍجَد گَدال ّاذتخص ضشلی ت

ًاپزیش ضاهل خیاتاى ٍ پطت تام هیثاضذ وِ سٍاًاب لاتل  ضیة هٌاسة ٍ ّن تخص لاتل تَجْی اص ایي لسوت سطَح ًفَر

  Arc gisٍ ایي الیِ سا تِ ًشم افضاس ص اص سٍستا جذا ضذُ تَجْی سا تَلیذ هیىٌذ. تا استفادُ اص ًشم افضاس گَگل اسث  ایي تخ

 .هتش هشتغ هیثاضذ 80367ٍاسد وشدُ ٍ تا استفادُ اص ایي ًشم افضاس وِ هساحت ایي لسوت سا تذست آٍسدُ وِ هساحت آى 

 

 ٌطمِههحاسثِ هساحت -2ضىل 

اص هساحت  ، ایي همذاسیة ًاهٌاسة داسًذسا صهیي ّایی تطىیل هیذّذ وِ ض هتش هشتغ اص ایي هساحت16073چَى ًضدیه  

هتش هىؼة  82/12858هیلیوتش تشای ایي هٌطمِ، حجن سٍاًاتی هؼادل 200تا دس ًظش گشفتي تاسًذگی  است.اصلی وسش ضذُ 

ایي هحذٍدُ داسای یه خشٍجی است تا لَلِ وطی، ایي هیضاى آب سا هیتَاى تِ هخاصًی وِ دس پاییي دست  .تذست هی آیذ

ٍ تا حی هیطَد اًتمال داد ٍ تایذ حجن هخاصى تِ گًَِ ای تاضذ وِ توام آب دسیافتی سا دس خَد رخیشُ وٌذ سٍستا طشا

رخیشُ تلٌذ هذت آب ، ویفت آى تشای اتیاسی اص تیي ًشٍد ٍ ایي آب رخیشُ ضذُ تشای دسختاًی وِ دس تلَاس اصلی سٍستا 

 دّذ. دسختاى سا ًطاى هی( هحل لشاس گیشی هخضى رخیشُ ٍ 3ضىل) هیثاضٌذ هصشف ضَد.

 

 

 



 

 

 هحل لشاس گیشی هخضى رخیشُ ٍ دسختاى -3ضىل 

هتش هیثاضذ وطت ضذُ اًذ تا تَجِ تِ حجن سٍاًاب تذست  700دسخت هیثاضذ وِ دس طَل تلَاس وِ  70تؼذاد ایي دسختاى 

یي وٌتشل ، تخصَظ تشای اهذُ ٍ تؼذاد دسختاى یىی اص سٍش ّای آتیاسی وِ دس آى هیتَاى تا صشف ووتشیي آب ٍ تیطتش

گیاّاى سدیفی ٍ دسختاى ، صشفِ جَیی لاتل هالحظِ ای دس هصشف آب ٍ دیگش ّضیٌِ ّا تَجَد آٍسد سٍش لطشُ ای است . 

لیتش دس ّفتِ تشای آتیاسی ًیاص داسین ٍ آب رخیشُ ضذُ دس هخضى  2100ذ لیتش تاض 30اگش ًیاص آتی ّش دسخت دس طَل ّفتِ 

ص سا تأهیي هیىٌذ . ٍ چَى تا ووثَد ضذیذ آب هَاجِ ّستین تِ  اّویت استفادُ اص آب تاساى پی تشدُ سٍ 50ًیاص آتی حذٍد 

 هیطَد .

 نتیجه گیری -د

دسصذ ٍسؼت ایشاى سا تیاتاى ّا ٍ ًیوِ تیاتاى ّا تطىیل هیذٌّذ. افضایص جوؼیت ٍ ًیاص تِ فضای سثض ٍ تاال  70تیص اص 

تا تغییشات اللیوی هخل گشهایص جْاًی ٍ تشٍص خطىسالی ّای پی دس پی ،  تَدى ًشخ هصشف آب دس وطاٍسصی ّوشاُ

فطاسی ّای صیادی سا تش هٌاتغ هحذٍد ضیشیي آب وطَس تحویل هیىٌذ. تٌاتشایي، تَجِ تِ هٌاتغ جایگضیي تشای آب دس وطَس 

ُ اص تاساى ٍ رخیشُ آى ٍ فادتتا دس ًظش گشفتي ّوِ ی ضشایط اهشی ضشٍسی است . تش ّویي اساس استِ ّش همذاس هوىي 

تا همایسِ  استفادُ اص آتیاسی لطشُ ای دس هَالغ ووثَد آب ٍ ًیاص ضذیذ آتی گیاّاى وِ دس تاتستاى است هَسد تأویذ هیثاضذ.

 ص اساسی ایي ضیَُ دس تأهیي آب آتیاسی پی هیثشین.مذاس آب استحصالی اص تاساى تِ ًمهمذاس آب هصشفی دسختاى ٍ ه

 منابعفهرست  -ه

اسصیاتی ػولىشد سطَح آتگیش تاساى دس هٌاطك هسىًَی تشای تأهیي . 1391 سضیذی ، م.ح .، حمفیاى ، ب ٍ ضوسایی ، ا .،

 آرسهاُ ، هطْذ. 23-22طَح آتگیش ، ّای سًیاص ّای آتی ، هطالؼِ هَسدی : ضْش لضٍیي. اٍلیي وٌفشاًس هلی ساهاًِ 



 

فیت آب سٍدخاًِ جاجشٍد دس تشسسی وی .1382، س.ن ٍ جؼفشی ،م.، صّتاتیاى ، ؽ.س .، سفیؼی اهام ، ع.، ػلَی پٌاُ 

 .176-165 ، صفح2ِ، ضواسُ 8 هجلِ تیاتاى ، ٍساهیي.

 اسصیاتی ٍ تشسسی هحاسي ٍ هؼایة ضیَُ ّای استحصال آب تاساى .. 1392ٍ اوثشی ، ؽ .ح .،  .تَولی ضیشاصی ،ى

اى ضیَُ ای جْت استفادُ اص داًص تَهی تِ هٌظَس تأهیي استحصال آب تاس .1391چىطی ، ب ٍ طثاطثایی یضدی ، د.، 

 آب دس هٌاطك خطه ، اٍلیي ّوایص هلی ساهاًِ ّای سطَح آتگیش تاساى ، هطْذ.

ِ هَسدی: ؼاستفادُ اص سطَح آتگیش تاساى جْت تأهیي ًیاص آتی حیات ٍحص ،هطال. 1392 ، ا ٍ دّماى، ح.،حثیثی پَس

 وَُ، دٍهیي ّوایص هلی ساهاًِ ّای سطَح آتگیش تاساى.هٌطمِ حفاظت ضذُ ٍ پاسن هلی سیاُ 
 

 

 

 

 


