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 چكیده
 

برای دستیابی به استانداردهای جهانی سرانه فضای سبزشهری به معنی افزایش نیاز به  توسعه فضای سبز

الزم ، های متعدد در دهه اخیرخشكسالی وجه به اقلیم خشک ونیمه خشک کشور وبا ت منابع آب است.

کاهش اتكاء به که ضمن  است که راهبردهای توسعه و مدیریت فضای سبز شهری به گونه ای تغییر کند

 امكان پذیر گردد. دستیابی به اهداف مدیریت شهری، آب رودخانه یاچاه و  یرمنابع آب معمول نظ

-ها استفاده از روشترین آناز جمله مهمشدن با این شرایط وجود دارد. راهكارهای گوناگونی برای مواجه 

ی از نیازهای آبی مناطق خشک تواند کمک زیادی به تامین بخشهای استحصال آب باران است که می

 مانند ایران کند.

 
 سبز یرواناب ،فضا یعی،طب یرسازی آب، سطوح آبگ یرهاستحصال آب،استحصال آب باران، ذخ ها: کلید واژه

 

   

 مقدمه

 

نگی، صنعتی نیاز به آب بیشتر برای بخش های خاجه به افزایش روز افزون جمعیت وامروزه با تو 

توزیع ناهمگن بارندگی در سطح  (4). های جمع آوری آب باران افزایش یافته استوشوکشاورزی محبوبیت ر

کره زمین باعث پیدایش مشكالتی در رابطه با کمبود و یا زیاد بودن آب شده است. ایران در کمربند خشک 

-جهان واقع شده است وسرزمین خشک وکم آبی است که بارندگی در آن کمتر ازیک سوم متوسط جهان می

کمی بارش وپراکنش نامناسب از نظر مكانی وزمانی موجب عدم بهره برداری صحیح از منابع آب شده ( 1) .اشدب

میلیمتر است، کویر لوت ساالنه شاهد  2000تا 1500در حالی که متوسط بارندگی ساالنه در شمال کشور  است

ن خصوصا مناطق خشک ونیمه ای از خاک ایراهمچنین بخش عمده  باشد.تنها چند میلیمتر بارندگی می

نیمه اکثر نیاز آب کشاورزی کنند، در حالی که حدخشک قسمت عمده بارش خود را در اوایل بهار دریافت می

ناشی از تشدید بارش جهت جمع آوری آب های سرگردان از این رو  (5.) دوم بهار و فصل تابستان است
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های پیش رو امری مهم وحیاتی ر رفت آن برای سال بكارگیری مجدد در روزهای کم آب سال وجلوگیری از هد

 است.

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافزون جمعیت و ساخت و سازهای شهری و نیاز    

ها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی، جسمانی و روحی، امری مهم وحیاتی به شمار  ضروری انسان

ه بیشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها برای مقابله با آید. در کشوری مثل ایران ک می

های محیطی بیشتر ازهر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز  های صوتی و هوا، همچنین کاهش استرس آلودگی

توان آن را جدا  دارند.فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته و نمی

نیازهای جامعه شهری دانست، از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیكی شهر،  از

نیازهای جامعه و با توجه به شرایط اکولوژیكی شهر و روند گسترش آتی آن توسعه یابد تا بتواند به عنوان 

 فضای سبز فعال بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد. 

ت فضای سبز در شهرها,کارکردهای زیست محیطی آنها است که شهرها را به عنوان مهمترین اثرا

ری نادرست تكنولوژی محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کارب

شوند. در زمان حاضر شهرسازی از بعد اهمیت محیط سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می و مقابله نموده

افزایش  ست شهری اهمیت بسزایی یافته و به عنوان ضروری ترین عنصر توسعه پایدار مطرح می باشد.زی

محیط زیست و باعث آلودگی هوا گردیده است و این در حالی  روزافزون جمعیت باعث تخریب منابع طبیعی,

 قانون اساسی وظیفه همگان تلقی می شود. 50است که حفظ محیط زیست در اصل 

های گوناگون مختل کنند. فضای  توانند نظام زیستی شهرها را به شیوه ی آثار توسعه شهری میها مؤلفه

سبز مناسب در شهرها یكی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گرد وغبار و 

ترین تاثیر فضای سبز روند. مهم  های تنفس شهرها به شمار می های هوا، فضای سبز شبه جنگلی، ریه آلودگی

در شهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. به طورکلی وجود فضاهای 

سبز و تأثیر آن ها در شهرها اجتناب ناپذیر است؛ به طوری که بدون آن ممكن نیست شهرها پایدار باقی 

فت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته بنابراین، اگر فضای سبز به عنوان جزیی از با بمانند.

باشد، نمی تواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد ؛ از این رو، فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با 

ها، خیابان ها و جاده ها( و نیازهای جامعه )از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و  حجم فیزیكی شهر )ساختمان

بهداشتی( با توجه به شرایط اکولوژیكی شهر و روند گسترش آتی آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان  نیازهای

 فضای سبزی فعال، بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد.

گردد که در فلسطین و جهت کشاورزی هزارسال پیش برمیچهار تاریخچه استحصال آب باران به 

های آب باران مرسوم بوده است. طی سال ایران و پاکستان نیز جمع آوریکاربرد داشته است. در بلوچستان 

-مناطق کشاورزی تامین می متمادی در مناطق بیابانی با هدایت آب باران به سطوح شیب دار، آب مورد نیاز

 سال تا قبل از .کنندگردید. اما امروزه کشاورزان از روشهای پیشرفته تری برای برداشت آب باران استفاده می

استحصال  هایها تمایل به استفاده از سیستمهای مورد استفاده، عمدتا سازماندلیل هزینه باالی روش، ب1950
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 های آسان تر و موثرتر، استحصال آبها و پیدایش روش آب باران نداشتند، اما پس از آن بدلیل کاهش هزینه

انی، مصارف دام و همچنین حیات وحش مورد باران رونق گرفت و جهت مصارف گوناگون از جمله، مصارف انس

 (13.) گیرداستحصال قرار می آوری و جمع

استفاده از سطوح طبیعی آبگیر باران با استفاده از صخره های سنگی در بسیاری از کشورها نظیر  

ن، . بهره برداری از چنین سامانه هائی در برخی نقاط کشورهای چیاستهنوز نیز متداول و رایج  زیمبابوه

لیبونگات  متداول است. مختلف ترکیه، فلسطین اشغالی، مكزیک، اسپانیا و هند برای تأمین آب جهت مصارف

 نیز طی پژوهشی سطوح صخره ای گرانیتی و گنیسی را برای استحصال آب مناسب1999و همكاران در سال 

ای گرانیتی و رگولیتی را مورد رواناب تولیدی در دو سطح صخره 1983اند. ادوارز و همكاران در سال دانسته

امروزه با توجه به افزایش روز  اند. دادند و میزان تولید رواناب در سطوح رگولیتی را بیشتر دانسته قرار بررسی

مفهوم کلی  (14)افزون جمعیت و کمبود آب، تامین آب در کشورهای در حال توسعه یک مساله حیاتی است. 

باران برای استفاده بعدی از آن است. این عمل در قدیم در شهرها برای  استحصال آب، جمع آوری و ذخیره آب

رود. تامین آب شرب و آبیاری انجام می شد و هنوز هم در برخی شهرها و روستاهای سراسر جهان به کار می

ز انسان ها ا (14) اخیرا این فن آوری به عنوان روشی جهت مدیریت و حفاظت آب مورد توجه قرار گرفته است.

سوابق ( 8)قدیم االیام برای ادامه حیات خود مجبور به توسعه روش های بومی جمع آوری آب باران شده اند .

سال قبل از میالد به  4500موجود در زمینه استحصال آب باران در دنیا نشان می دهد که این روش اولین بار 

ه منظور توسعه فضای سبز به عنوان روشی استفاده از روشهای استحصال آب باران ب (9) اجرا در آمده است .

در سال های اخیر پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام مفید و موثر در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. 

و مدیریت صحیح استحصال باران در سطح شهر سمنان به این  در برنامه ریزی (1384) موسوی .شده است

ت اجرایی و مدیریتی در سطح شهر می توان هزینه های آبیاری  فضاهای نتیجه دست یافت که با انجام عملیا

سبز داخل شهر را به یک سوم مقدار حاضر رسانید و همچنین معضالت آب گیری معابر را از بین برد و ضمن 

بیشترین  بهره برداری غه مردم،کارشناسان و مسئوالن است، آن در دورانی که راهبرد آب  اساسی ترین دغد

 .ب باران را به عمل آورد از آ

( با بررسی مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره برداری ، مربوط به 1388طباطبایی یزدی و همكاران )

ای سبز که شامل جمع آوری، انتقال، یک طرح استحصال آب باران در شهر مشهد و به کار گرفتن آن در فض

ست یافتند که استحصال آب باران یک روش اقتصادی به این نتیجه دذخیره سازی، آبیاری و درخت کاری بود، 

که استحصال آب باعث  ( در مورد کارایی استحصال  آب باران به این نتیجه رسید1388قدوسی ) (12است.)

پیش گیری از آلودگی مصرف آب از طریق تامین آب و  پیش گیری از رخداد سیالب های شهریذخیره سازی، 

( در 1388صحرایی نژاد) (13صوص آبیاری انواع فضاهای سبز می گردد. )برای مصارف غیر قابل شرب به خ

بررسی، پیرامون ساخت و ساز علیه سبزینگی شهر پایدار به این نكته اشاره کرد که ایجاد بام های سبز در 

ساختمان های شهری سبب مدیریت آب های سطحی، کاهش سیالب و رواناب های سطحی، ذخیره  سازی 

 (14ثرات گرمایش و تغییرات آب و هوای شهری می شود.)انرژی و کاهش ا
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این نتیجه رسید که بام های سبز  تحقیق پیرامون فضای سبز عمومی، به( در 1388عرفانیان سلیم )

کمک فراوانی به جلوگیری  از جاری شدن آب های ناشی از  بارندگی در سطح خیابان ها و جذب باران های 

می  بام ها هم چون یک الیه اسفنج عمل ر رفته در بستر کاشت این گیاهان درسیل آسا می کنند و خاک به کا

کند که با جذب آبی که به طور معمول از ناودان ها سرازیر می شود از جاری شدن سیالب جلوگیری می 

 (.15کند.)

د های در حال حاضر، جمع آوری آب باران به طور معمول در تمام دنیا با روش طراحی به روز و استاندار

مربوط به آن انجام می گیرد. اگر چه آب باران عمدتاً به عنوان برداشت آب باران با کیفیتی استفاده می شود 

که پس از نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری مناسب این سیستم، آب باران را تصفیه می کند. نوع گونه  

 (2) گذارند.بر بازدهی مجموعه و کیفیت آب تاثیر میگیاه و مواد مورد استفاده در ساخت بام سبز تا حد زیادی 

میتوانیم  نقش استحصال آب باران برای گسترش فضای سبز را جدی گرفته و مورد تحقیق و بررسی ویژه  پس 

 قرار دهیم. 

 

   

 ها مواد و روش

 

ا در سالهای در این مقاله که به صورت مروری انجام گرفته است. مطالعات پژوهشی و نتایج آن ه     

 اخیر در مورد نقش استحصال آب باران در توسعه فضای سبز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

به طور کلی برای استحصال آب تعاریف متعدد و متفاوتی توسط متخصصین ارائه شده است واژه 

ه است. شد هبكار برد Geddesتوسط  1963برای اولین بار در سال  (Water Harvestirg) استحصال آب 

های سطحی بكار برد شود اگرونومی است، اما بهنگامی که برای مهار رواناب -اگرچه این واژه یک واژه هیدور

میتوان آنرا جزء واژگان هیدرولوژی به حساب آورد. علت این امر مبتنی بر توان بالقوه استحصال آب در تأمین 

 ((Geddes 1963اس تعریف ارائه شده توسط باشد. براسمیآب، مهار سیالبها و فرسایش خاک  و حفاظت

جمع آوری و ذخیره هر نوع رواناب سطحی برای مصرف  تعریف زیر را برای استحصال آب ارائه نموده اند:

 .درکشاورزی

آب نمی باشد.  تحصالتعریف فوق هر چند دارای مفهوم گسترده ای است اما بیانگر تعریف کاملی از اس

های سطحی تنها نمی تواند با هدف مصرف آب برای کشاورزی و محدود بودن نابزیرا جمع آوری و ذخیره روا

ارائه تعاریف جامع تر و گویا تر بعد از تعریف ارائه شده توسط   به آن باشد. از اینرو متخصصین زیادی سعی در

Gedds) 1963)  اند . این امر نمودند. به نحوی که هر یک با هدف ویژه مورد نظر خود تعاریفی را بیان داشته

موجب گردیده است که تعاریف متعددی از استحصال آب در بسیاری از نوشتارهای علمی در دسترس قرار 

( بر این نكته تأکید دارند که واژه استحصال آب را نمی توان محدود به نوع 1986) Evenari و   Nesslerگیرد. 

این به نظر میرسد به دلیل اختالف نظرهای  های سطحی و هدف مشخص نمود. بنابرمعین و خاص از رواناب
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واحدی را برای این واژه ارائه نمود که بتواند در برگیرنده کلیه   فراوان در تعریف استحصال آب نتوان تعریف

جنبه های مختلف استحصال آب را از نظر مصرف و هدف مربوط به جمع آوری، ذخیره و استفاده از آبهای 

ضرورت دارد بسته به اینكه روانابهای سطحی دارای چه منشائی بوده و چگونه استحصال شده باشد. بی شک 

با  ((Pacey, Callis,1986 به طور مثال آب در نظر گرفت.   تولید شده باشند تعاریف ویژه ای از استحصال

محدود کردن موضوع استحصال آب به جمع آوری آب باران و روانابهای ناشی از آن از طریق احداث سطوح 

شود تعریف ویژه ای را بیان داشته اند. بر این آبگیر کوچک مقیاس که نزوالت جوی مستقیماً برآنها نازل می

 اساس بنابر تعریف استحصال آب باران عبارتست از:

 جمع آوری و ذخیره آب باران درمحل نزول جهت تأمین آب برای مصارف مختلف:  

Hudson   (1986 )های جوی و در اولین حصال آب در محل نزول ریزشبا ارائه تعریف مشابه، است

در   های سطحی را به عنوان استحصال آب برای تأمین و حفاظت آب تلقی نموده است.مراحل تشكیل رواناب

جمع آروی و ذخیره سازی آب با استفاده از انواع سطوح  ریف ارائه شده برای استحصال آب، مهار، ابرخی از تع

ها به عنوان استحصال آب مطرح شده ب باران، رواناب های سطحی و تند آبها و سیالبآبگیر برای استحصال آ

نكته قابل توجه در تعاریف ارائه شده برای استحصال آب به شرحی که بیان گردیده، وجود اتفاق نظر در  .است

های مخزنی  زمینه شامل نشدن واژه استحصال آب به مهار، جمع آوری و ذخیره سازی آب از طریق احداث سد

 (3)در رودخانه های دائمی است.

  :تعریف استحصال آب

های های استحصال است که منشاء آبذخیره و بهره برداری از آب  استحصال آب مشتمل برجمع آوری،

های ناشی از آنها در اولین مراحل تشكیل و قبل از پیوستن به رودخانه های جوی و رواناباستحصالی نیز بارش

های سطوح آبگیر  باشد. از اینرو برای استحصال آب با مفهوم ذکر شده الزم است از سامانهمی های دائمی

 استفاده شود.

Ben-Asher وBores (1982بر  )  این نكته تأکید ویژه دارند که سامانه های سطوح آبگیر شامل

الدست آنها و بهره های بزرگ مقیاس استحصال آب، نظیر سدهای مخزنی و حوزه های آب آبخیز با سامانه

شود. در مجموعه حاضر نیز سامانه های سطوح آبگیر برداری از منابع آب زیر زمینی با عمق نسبتاً زیاد نمی

هائی است که موجب جمع آوری یا تمرکز ریزش های جوی و روانابهای سطحی و زیر مشتمل بر شیوه ها و روش

شوند. به طور مثال ه سازی آنها برای مصارف مختلف میقشری قبل از پیوستن به رودخانه های دائمی و ذخیر

بندهای  های تولید شده از دامنه های شیبدار، سطوح آبگیر روزمینی، سامانه های آبگیر پشت بامها، رواناب

کوناه قابل احداث در آبراهه ها، سیستمهای پخش سیالب و زراعت سیالبی نمونه های از چنین سامانه هائی 

 هستند.
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معمول به عنوان یک واژه   جموع الزم است به این موضوع توجه شود که استحصال آب به طوردر م

های سطحی شامل رواناب پشت و تمرکز اشكال مختلف رواناب  های تجمعپوششی برای مجموعه ای از روش

رود که می ها، استحصال مستقیم آب باران، مه و شبنم بكاربام، جریانهای سطحی روی زمینی، جریان سیالب

هدف از کار بست آنها در قالب سامانه های سطوح آبگیر تأمین آب برای استفاده در کشاورزی، مصارف خانگی 

تعریف مذکور با توجه به سایر تعاریف بیان شده در صفحات پیشن بر این نكته   .و شرب انسان و دام است 

حصال آب بوده و سایر عوامل لحاظ شده در تأکید دارد که روانابهای سطحی به عنوان کلید اصلی در است

تعاریف ارائه شده نظیر منشاء روانابهای سطحی، چگونگی تشكیل روانابها هدف و نحوء استفاده از آبهای 

استحصال شده و چگونگی جمع آوری و ذخیره آب اجراء اصلی آن به حساب می آیند. به این ترتیب واژه هائی 

جمع آوری آب مه و »، « بخش سیالب » جمع آوری آب بارن »، « تحصال باراناس« »باران   استحصال آب»نظیر 

در « جمع آروی یخچه و برف»، و باالخره « جمع آوری روانابهای سطحی در اولین مراحل تشكیل»، « شبنم

ولی بهنگامی که هدف از استحصال آب  (8)قالب واژه استحصال آب اصوالً واژه های هیدرولوژیكی میباشند. 

صور یاد شده برای تأمین آب کشاروزی باشد در این صورت واژه استحصال آب به صورت واژه هیدرو  به

اگرونومی مطرح میشود. افزون بر این باید توجه داشت که واژه رواناب یک واژه جامع است. به طور یكه 

ان های زیر مشتمل به کلیه جریان های آب در سطح)جریانهای سطحی آب( و جریانهای زیر سطحی )جری

(. زیرا روانابهای سطحی خود به دو جریان روزمینی )جریان ورقه ای( و جریان 1976، استیبی شود )قشری( می

متمرکز رودخانه ای تقسیم میشود و جریان زیر قشری نیز به جریان آب در دورن توده خاک اطالق میگردد. 

وجب ایجاد جریان پایه در مشارکت با جریانهای آب که به تدریج و به آرامی به رودخانه ها تخلیه میگردد و م

شود. موضوع یاد شده از این جهت دارای اهمیت است که روانابهای مورد نظر در واقع های زیر زمینی می

(. 1986وهمكاران Boersباشند )سطحی و زیر قشری قبل ازرسیدن به رودخانه دائمی و یا فصلی می  روانابهای

هائی نظیر استحصال تندآبهای ناگهانی، سیالبهای پرحجم و سیالبهای آنی نیز در برخی از در این میان از واژه 

ت که به طور کلی در برگیرنده مفهوم آب دائمی جاری در رودخانه های دائمی نمی نوشتارهای استفاده شده اس

باشد . بهمین دلیل استحصال یا بهره برداری از سیالبها در آبخیزهای میانی در قالب واژه استحصال آب قرار 
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آبگیر تلقی  گرفته و سیستم پخش سیالب و زراعت سیالبی نیز از نظر تقسیم بندی از جمله سامانه های سطوح

 شوند. می

توان نتیجه گرفت که وجه تمایز مهم بین تعاریف استحصال آب با سایر اصطالحات به این ترتیب می

مشابه و مترادف آن، در تصریح و تأکید به سامانه های سطوح آبگیر با تیمارهای مصنوعی و یا بدون هر گونه 

ی استحصال آب است. در حالی که در بیشتر تعاریف تیماری در سطح آبگیر، به عنوان بخش اصلی سامانه ها

های استحصال آب به استثنای ارائه شده برای استحصال آب و سامانه های سطوح آبگیر باران، تمامی روش

استحصال آب درمسیر رودخانه )از طریق احداث سدهای مخزنی( و انواع سامانه های سطوح آبگیر اعم از 

( بر این نكته تأکید دارد که 1984و  Critchely)میباشند. به عنوان مثال،  سطوح طبیعی یا مصنوعی مد نظر

اجرای تیمارهای خاص در سامانه های سطوح آبگیر مصنوعی  عموماً ایجاد و تولید روانابهای سطحی مستلزم 

 باشد، زیرا روانابهای سطحی به طور طبیعی نیز با ریزش جوی بهنگامی که پوشش گیاهی در سطح خاکنمی

ناچیز بوده و یا وجود نداشته باشد ایجاد و تولید میشود. به طور کلی اکثر متخصصین استحصال آب براساس 

عوامل زیر را به عنوان  تعاریف به عمل آمده از استحصال آب با استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران، 

 در مبحث استحصال آب تلقی نموده اند:  های اصلیویژگی

 :در مبحث استحصال  اصلیویژگیهای 

ذخیره سازی آبهای استحصال شده از سطوح آبگیر طبیعی و مصنوعی در مناطق خشک و نیمه خشک  -الف

توجه به خصوصیات ریزش های جوی و فصلی بودن نزوالت، جزء اصلی و الزمه اجرای سامانه های استحصال   با

 آب است 

ای سطحی، از یكسو نیاز به وجود روانابهای سطحی و از سوی برای استحصال آب و بهره برداری از روانابه -ب

 .باشددیگر به محل ذخیره و یا ناحیه دریافت کننده آبهای استحصال شده می

سامانه های سطوح آبگیر باران نقش جمع آوری و هدایت آبهای استحصال شده را به نقاط پایین دست  -ج

نیز می توان از انواع سامانه های سطوح آبگیر باران به حساب  مجاور دارند. بهمین دلیل سدهای انحراف آب را

 .آورد

سامانه های سطوح آبگیر باران اصوالً سامانه های نسبتاً کوچک مقیاس هستند. از این رو، به طور معمول  -د

زنی که این سامانه ها فاقد حوزه آبگیر بزرگ بوده و مقادیر آب قابل استحصال از آنها در مقایسه با سدهای مخ

 .دارای حوزه های آبخیز وسیع هستند، اندک میباشد
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 :استحصال آباهمیت 

فن استحصال آب، منجر به حصول منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی می شود که در بسیاری موارد 

 ناملموس و غیر مستقیم هستند. این موارد عبارتند از : 

  ،استحكام و استقرار بیشتر جوامع روستایی 

 رخ مهاجرت روستائیان به شهرها،کاهش ن 

   شناخت، بهبود و تقویت استعدادهای محلی و نیروهای بومی 

  بهبود سطح زندگی میلیون ها نفر مردم فقیر و کم درآمد در مناطق خشک و شكننده که احتمال

 .وقوع خشكسالی در آنجا باالست

 اجزای تشكیل دهنده سیستم های استحصال آب

  آبگیر: سطح

 هدایت هدف منطقه طرف به و آوری جمع بارندگی از بخشی یا تمام شود می باعث که زمین از قسمتی

 حتی یا و ای حاشیه زراعی های زمین در یا و ای صخره مناطق کشاورزی، زمین یک تواند می سطح این شود.

 .باشد شده فرش سنگ محدوده یک یا ها خانه بام پشت

  سازی: ذخیره محل

 مخازن سطحی، نوع از توند می منبع این شود. می ذخیره و هدایت آنجا به رواناب که است منبعی

 زیرزمینی( سد بصورت ) فصلی های آبراهه بستر آبرفت یا و خاک خالی فضای انبارها، آب مانند زیرزمینی

 .باشد

 هدف: منطقه

 .گیرد می قرار استفاده مورد محل آن در شده استحصال آب که مكانی 
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 م های استحصال آبنده سیستاجزای تشكیل ده

 استحصال آب باران

عبارت است از مجموعه اقدامات وعملیات وفعالیت هایی که به ذخیره شدن رواناب سطحی ناشی از 

 می ذخیره گوناگون مصارف برای آب ذخیره واستخرهای حوضچه درون–سطح تراس -باران در داخل بانكت

 .شود جبران كاناالم حتی آب کمبود باران بی ایام در تا شود
 

 انواع روش های جمع آوری آب باران

 در هم وآب برسد نظر مورد ومحصول گیاه مصرف به تا کنیم می کنترل– حفاظت–ذخیره  آب باران را

 نماند. باقی راکد خیلی خاک سطح

 

در ایران روش های زیادی برای تامین آب در منطق خشک ونیمه خشک وجمع اوری آب باران وجود 

 برای تامین آب شرب دام در مرتع وهم برای آبیاری محصوالت دیم است:داردکه 

 هوتک های سیستان و بلو چستان -1

 آب بندان های استان مازندران -2

درصد بتونی 2متر مربع با شیب 1500نمونه دیگر در مراتع سمنان برای تامین آب شرب دام سطحی حدود -3

 شود که اب به درون ان منتقل وذخیره می شود. شده ودر پایین دست استخری در زمین حفر می

باغ زیر زمینی که معروف ترین روش جمع آوری آب باران در استان بوشهر است که آب به درون چند چاه  -4

 که در باغچای قرار دارد هدایت می شود.

 از استفاده اب که:خراسان خوشاب– المرد–سطح آبگیر باران برای تغذیه آب انبار هادر منطق الرستان  -5

 ومه بخشی از نیاز آبی گیاهان تامین می شود. وشبنم هوا رطوبت
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هوتک:هنگامی که در فصل زمستان وبارندگی وغیر فصل آبیاری که حق آبه رودخانه ها و نهر های کوچک  -6

ند که نیاز به آب ندارند این هوتک ها که حدود چند هزار متر مكعب یا چند صد هزار متر مكعب است پر می کن

 برای آبیاری محصوالت مورد استفاده قرار می گیرد.

 اهداف جمع آوری آب باران

 جمع آوری آب باران برای مصارف خانگی-1

 جمع اوری آب باران برای ایجاد پوشش گیاهی -2

 جمع اوری آب باران برای آبیاری-3

 

 برای مصارف خانگی:

 متر مكعب.100تا10زی هدایت میشود حجم آناز طریق شیروان ساختمان هاکه در نهایت به مخازن فل

 برای ایجاد پوشش گیاهی -2

آقای آهنگ کوثر در شهر فسا به جمع آوری آب باران  از منطقه ای با  1365تا1361درایران از سال  •

هكتار 300متروسطح حدود28میلی متر  کرد وجنگلی از اکالیپتوس تا ارتفاع 200تا 150بارش متو سط 

حلقه چاه در منطقه وجود 10موفقیت آمیز وکم نظیری است که در آن زمان حدود  ایجاد کرد که طرح

حلقه چاه منطقه فعال 140داشت که نصف آن هم در آستانه خشک شدن بود ولی در حال حاضر حدود 

وکیفیت آب زیر زمینی آن هم بهبود یافته شاید بتوان گفت راه حل بهتر آن بود که آقای کوثر به جای 

 ان اکالیپتوس از گیاهان بومی ان منطقه مثل کنار استفاده می کرد بهتر بود. کاشت درخت

درست است که اکالیپتوس درختی است  که زود خود را با محیط وفق ورشد سریع دارداما مصرف آب  •

 آن خیلی زیاد وآب را از اعماق زیاد میكشد.

حلقه 140ات می توان گفت به جای اگر به جای اکالیپتوس گیاهان سازگار با محیط می کاشتند به جر •

 حلقه چاه می توانستیم داشته باشیم.300چاه حد اقل 

 برای آبیاری -3

 پارک کنار بزرگ راه -شكن باد–برای جنگل کاری یا ایجاد کمر بند سبز  1-3 •

 برای تقویت پوشش گیاهی مرتعی3 -2 •

 ذخیره آب  و روشهای اجرایی جمع آوری 

 هوتک، آب بندان، تورکینست، ارویینگف، پیتینگ، بانكت، سكو،تراس

 

 استفاده از آب باران برای آبیاری فضای سبز:

امروزه بحران آب یكی از مهم ترین مسایل و معظالتی است که گریبان گیر بسیاری از کالن شهرها 

وکشورهای جهان شده است. همچنین کاهش اراضی سبز وطبیعی شهری وکاهش سرانه فضای سبز شهری 

ری است که عالوه بر آثار اجتماعی ناشی از کاهش دسترسی شهروندان  به این زیر ساخت عمومی مسئله دیگ
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تاثیر بسزایی بر آلودگی هوای کالن شهرها داشته است. به دنبال این مسایل شرایط بوجود آمده بسیاری از 

کشور وناحیه ای می شهرهای جهان تدابیری برای استفاده بهینه از آب باران که اصلی ترین منابع آب هر 

 (5) باشد،در کلیه نقاط دنیا مورد توجه  جدی قرار گرفته است.

آب باران به دلیل خلوص ونرمی که دارد ارزشمندشده است و احتیاج زیادی به گند زدایی  محصوالت 

 فرعی، نمک ها، مواد معدنی ودیگرآالینده های طبیعی ندارد.در این میان توجه به روش های استحصال آب

باران ، روشی مطمئن ومناسب در راستای افزایش میزان قابل دسترسی در واحد سطح بوده که ضمن کاهش 

اثرات نامطلوب خشكی وخشكسالی در نهایت منجر به حصول مزایای استفاده بهینه از رواناب در مصارف 

ه و فضای سبز ما آبیاری اصلی  ترین  نیاز محوط در حوزه محوطه سازی  و فضای  سبز،  (11شد.)مختلف خواهد 

منظم گیاهان  و درختچه هاست تا با حفظ اکوسیستم طراحی شده و افزایش سن محوطه طراحی شده محیط 

طراحی سیستم جمع آوری آب های سرگردان و هدایت آن به  حیاط یا باغ ما شاداب و سرزنده باقی  بماند .

سیستم جمع آوری  بز شود بسیار ضروری است .نحوی که منجر به استفاده مجدد در چرخه آبیاری فضای س

آب باران  به منظور توسعه فضای سبز متشكل از سه بخش ساده است :شبكه ای جهت جمع آوری آب، شبكه 

 ای جهت انتقال و توزیع آب به منبع در نظر گرفته شده و در نهایت منبع جمع آوری آب.

 

 ا سطح آبگیر  ی سطح جمع آوری آب

ابلیت کنترل  جریان آب را داشته باشد اطالق می شود، مانند پشت بام ها، سطوح به هر سطحی که ق

 پیاده روها و آب هایی که در میانه سطوح خاکی محبوس می شوند.

بهترین مدل، سطوح سخت و صیقلی هستند، مثل بتن های یک دست و فلزاتی که در پشت بام ها مورد 

 استفاده قرار می گیرند.

   (12) شده به ابعاد سیستم، بافت سطحی سیستم و میزان بارندگی بستگی دارد. میزان آب استحصال

 

 :سیستم انتقال و توزیع 

 

 ها، کانال هاو .... هستند .روشامل ناودانی ها، سطوح شیبدار کنار خیابان ها و پیاده  

د، استفاده از پمپ ها در در صورتی که تاثیر جاذبه بر جریان ها موجب انتقال آن ها به محوطه فضای سبز نشو

 اولویت قرار می گیرد.

در نظر داشته باشید در صورتی که نتوان مسیری طبیعی برای این انتقال فراهم آورد، بایستی لوله کشی  را 

 (10) مورد نظر قرار داد

 

 :محل جمع آوری آب در فضای سبز 

د، بهترین مكان ها برای ذخیره آب ماننمحل هایی که در هنگام طراحی فضای سبز بال استفاده باقی می

هستند. می توان به جای یک نقطه،از چندین نقطه جهت جمع آوری آب بهره گرفت و با لوله کشی این مكان 

   (1د.)ها را به هم متصل نمو
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 آوری آب در سه مرحله صورت می گیرد:طراحی سیستم جمع

هنگام بارندگی، مسیرروان آب های محوطه را تحت  .طراحی سیستم جمع آوری و توزیع: به این منظور باید به1

 نظر داشت و در این مسیرها آب را از محل  تجمع  به سمت گیاهان کاشته شده در محوطه هدایت کرد.

متر از ساختمان و بنای شما فاصله داشته باشد .جریان آب به نحوی  4.محل جمع آوری روان آب ها حداقل 2

سیب دیدگی ریشه ها نگردد. در نظر داشته باشید انباشت خاک در اطراف باشد که باعث شستشوی خاک و آ

 ساقه و تنه درختان باعث پوسیدگی و کپک زدگی گیاه خواهد شد.

محل آبگیری گیاهان و درختچه ها را می توان به هم مرتبط نمود تا جریان روان آب ها در کل محوطه تقسیم 

 گردد.

آب ها از گیاهان محلی و منطبق بر اقلیم منطقه استفاده شود. در این .برای کمک به پروسه ی تجمیع روان 3

حالت گیاه هم قابلیت تحمل خشكسالی های طوالنی مدت و هم قابلیت تحمل شرلیط غرق شدگی به علت 

سیالب های فصلی را خواهد داشت. درختان بزرگ و پهن و پربرگ قابلیت جمع آوری بیشتری دارند. پخش و 

ا سطح مناسب در محوطه مانع از فرسایش خاک ناشی از ضربه وجریان های بارانی وروانابها چیدن سنگ ها ب

 (2) ود.بخواهد 

با توجه به نكات و روش های مذکور  و بررسی  های الزم در شهر منصوریه استان خوزستان  با استفاده از طرح 

رد نیاز جهت آبیاری فضای سبز منطقه مدیریت استحصال آب باران عالوه بر  کنترل سیل ،موجب تامین آب مو

گردیدو با توجه به یافته های تحقیق و شرایط موجود روش هایی از جمله سد خاکی، می تواند به عنوان الگوی 

با بررسی مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهره برداری ، مربوط مناسب استحصال آب در منطقه پیشنهاد گردد . 

شهر منصوریه و به کار گرفتن آن در فضای سبز منطقه که شامل جمع آوری، به طرح  استحصال آب باران در 

انتقال ، ذخیره سازی ، آبیاری و درخت کاری بود،به این نتیجه دست یافتند که استحصال آب باران یک روش 

 .اقتصادی است
 

   

  نتایج و بحث

 

مطرح شده است و امروزه این  ارتباط بین توسعه فضای سبز و استحصال آب باران مدت هاست که    

فرضیه که استحصال آب باران نقش موثر بر توسعه فضای سبز دارد با تحقیقات زیادی که در این زمینه صورت 

برداشت آب باران یكی از بهترین گزینه ها برای تامین آب در صورت کمبود آب و .گرفته حمایت می شود 

 افزایش تقاضا می باشد . 

ره باران می توان صرف نظر از سایر منابع آبی و دوری و نزدیكی به این منابع ، آب مورد به کمک روشهای ذخی

نیاز ، شرب ، کشاورزی و صنعت را در نزدیكی همان مجموعه تامین نمود و از طرف دیگر با مطالعه سیالب های 

  (6) .آوری آن از خسارات احتمالی جلوگیری خواهد شدشهری و جمع
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سبب شده است که در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن ، فرانسه تاسیساتی مدرن در این  استحصال آب باران

د ب شهری به عنوان آبیاری را در سوئت و استفاده بهینه از روانایمدیردر پژوهشی که  (10) .زمینه بوجود آید

نوان آب آبیاری در ی برای استفاد از رواناب به عیروشهای مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیا کردهبررسی 

  (2) شده است. داخل شهرها و نیز تغذیه آبخوان های حوزه شهرها استفاده 

به تحلیل فرآیند  ،1394پریسا صلواتی، احمد فاخری فرد، اسماعیل اسدی و سهیل اسدی در سال  

 رواناب به منظور طراحی مخازن جمع آوری آب های سطحی برای توسعه فضای سبز شهری در شهر-بارش

، نشان می داد که بارش مشهد پرداختند  که در آن تحلیل مقایسه نیاز آبی ماهانه فضای سبز شهر مشهد با

تواند از طریق درصد از نیاز فضای سبز را تامین کنند و باقی این نیاز  می 48مخازن طراحی شده قادرند حدود 

 آب های ورودی به شهر تامین شود.

، به تحقیقی با عنوان  بررسی اثرات فضای سبز 1393محمدی در سال  مریم مصلحی، مهسا رفعتی،ا کرم

بر جوامع انسانی لذا هدف از این تحقیق بررسی روابط و تاثیر فضای سبز بر سالمت جوامع بشری در زندگی 

ماشینی امروزه است تا با روشن شدن ارزش آن،به حفظ داشته های منابع طبیعی و ایجاد فضای سبز در محل 

خود ترغیب گردند. مطالعات نشان دادند که فضای سبز اثرات مستقیمی بر روی استرس و سالمت زندگی 

 جوامع بشری دارد . 

-مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری فضاهای سبز شهری بر حسب مقتضیات اقلیمی تعریف و تعیین می

شک الزم است ضمن صرفه جویی شود. از این روبه منظور نیل به اهداف توسعه وکشاورزی پایدار در مناطق خ

در مصرف آب ناشی از بارندگی، مدیریت مناسب آب نیز مد نظر قرار گیرد در این میان توجه به فرایند 

استحصال آب باران جهت آبیاری فضای سبز  روشی مطمین ومناسب در راستای افزایش میزان آب قابل 

ی استفاده بهینه از رواناب در مصارف مختلف دسترس در واحد سطح بوده ودر نهایت منجر به حصول مزایا

بطور مثال ضریب جذب آب باران در مناطق پر تراکم  شهر منصوریه  بسیار پایین بوده وحجم  خواهد بود.

شود با مطالعه سیستم منسجم ویكپارچه شهر منصوریه  ونگاهی به عظیمی از آب باران از این شهرها خارج می

به سایر شهرهای جهان با یک برنامه ریزی عادالنه ونو آورانه، میتوان ازآب باران این تجربه ویا تجربیات مشا

وروان آبهای سطحی استفاده بهینه ای برای توسعه زیر ساخت های خود داشته باشد.وتا حد زیادی به حل 

 برای توسعه ی فضای سبز کمک کرد . مسئله بحران آب
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