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 چكیده
و آب  نفدو باعث کاهش مقددار  یاهیپوشش گ ینابود و هایشهرساز

طدر  بدر  ید از  رواناب یاد. حجم زشودیم یب سطحاروان یشافزا

 یرسدوبات یش،فرسا یشبا افزا یو از طرف افزایدیم یانطغ یبزرگ

 یبسدتر الد  ید ها ظرفگذاشتن آن یکه با برجا آوردیبه وجود م

اه کارهایی که مدی تواندد بده یکی از ر. یابدیکاهش م خانهرود

 خیره آب، کاهش رواناب و مدیری  سیالب کم  نماید اسدتفاده از 

جمع آوري آب باران میتواندد های استحصال آب باران اس . سیستم

کم  زیادي به تامین بخشي از نیازهاي آبي منداط  خشد  مانندد 

 روشدي بداران آب استحصدال فرآیندد به توجه میان این در .ایران کند

 سدط  واحد در دسترس قابل آب میزان افزایش راستای در مناسب و مطمئن

 نهاید  در خشكسدايي و خشكي نامط وب اثرات تق یل ضمن كه بوده  اراضي

 مخت د  مصدار  در روانداب از بهینده استفاده مزایاي حصول به منجر

های استحصال آب باران، عالوه بدر کداهش طراحی سامانهشد.  خواهد

تواندد بدا تدنمین بخشدی از آب ارات مربوطده، میرواناب و خسد

 یدن. ا غیرشرب مورد نیاز، فشار بدر مندابع آب را کداهش دهدد

و  یناگهدان هاییلسد یدارندد، ويد یجیتددر یرموارد معموالً تنث

. شدوندیم یجدادسدها و بنددها ا یباغ ب بر اثر تخر یزآمفاجعه

 جه  منافعي كسب دونب آب اتال  موثر، اجتماعي و فرهنگي مسائل بر عالوه

 در اراضدي لحی  مدیری  وجود عدم و خانگي و دامداري كشاورزي، مصار 

 و بیابدانزایي پدیدده بدروز در كده هستند مهمي بسیار عوامل مجموع

در ایدن پدهوهش روش  .گذارند مي تاثیر خشك مناط  فقر میزان افزایش

 های استحصال آب باران ومزایای اسدتفاده از آن گدردآوری شدده

 اس .

 

  
 آب استحصال های روش سیل، مدیری  باران، آب استحصالها: ك ید واژه

 باران

 

 

   

 مقدمه

 

 مقدار همین و دنیاس  میانگین سوم یك حدود كشور ساالنه بارش میانگین 

مقدار  بودكم .نیس  خوردار بر مناسبي زماني و مكاني توزیع از نیز بارش



 

2 

 و خشكسايي شوم پدیدهمنطقه  ی  مدتطوالنی میانگین به نسب  بارش 

 مطايعات طب  .دارد همراه به ویراني و سیل یزن نآ زیاد خی ي مقدار

 .باشدمي مترمكعب می یارد 413 بر بايغ كشور جوي هايشریز كشور، آب جامع

 25 شده، جاري سطحي هاي جریان به لورت مترمكعب می یارد 92 مقدار این از

 و كرده نفو  آبرفتي نهاي آبخوا به طور مستقیم به رمكعبمت می یارد

 .JAMAB Company) گرددیم خارج دسترس از و تعرق تبخیر لورت به مابقي

 و خشك مناط  در آب تامین با رابطه در اساسي و مؤثر اقدامات از یكي (.2000

 آب استحصال ،شرب و...( كاري،جنگل )زراع ، مخت   مصار  براي خشكهنیم

 تکنی  ، ک ی طور به .(2003 قدوسی،) باشدمي خود نزول محل در 1باران

 رواناب یعنی ، کرد بندی طبقه نوع دو به توان می را RWHS های

 در جویی لرفه به توان می RWHS مزایای از . سق  باالی  RWHS و سط 

 بارهای کاهش و شهری های حوضه در سیالب کاهش ، آشامیدنی آب مصر 

 يحاظ از RWHS ، این بر وهعال  .کرد اشاره ها آبراه به مغذی

 آبرسانی های سیستم سایر به نسب  کمتری کربن ردپای از برخورداری

 پمپاژ زیرا اس  برخوردار دیگری مزایای از انرژی بیشتر مصر  و

 Palla et)و  (Vieira et al, 2014) اس  نیاز کننده مصر  به منبع از کمتری

al,2017).  این بر عالوه ، RWHS همزمان طور به که رددا پتانسیل 

 را خانگی آب تنمین به وابستگی و کند برطر  را آب کمبود مشکل

 تواند می سق  باالی باران آب . برداش (de Gois et al, 2015)دهد کاهش

 آشامیدنی آب تنمین شکا  کردن پر برای مناسب های گزینه از یکی

 ارتفاعات در و روستایی در مناط   ویهه به خانگی مصار  برای سايم

 ، النکا سری مانند کشورها از بسیاری  .(Rahman, 2007)باشد  کشور

 آگاهی با هند و اوگاندا ، اتیوپی ، چین ، برزیل ، برمودا ، کنیا

 در باران آب برداش  سیستم ساختن برای را قوانینی ، آن اهمی  از

 قابل رشد. اند کرده وضع روستایی منطقه در جدید های ساختمان

 ,Markدارد) وجود کشورها این در باران آب برداش  جذب در توجهی

 امنی  وضعی  بهبود در نیز باران آب برداش  ، جهانی سط  در .(2011

 می قرار استفاده مورد توسعه حال در کشورهای در بویهه غذایی

 زراعی محصوالت بیشتر عم کرد به باران آب برداش  از استفاده. گیرد

 به افزودن و خود شرکتهای به بخشیدن تنوع به ترغیب را کشاورزان ،

 از و کرده ایجاد را اضافی آب منبع این. کند می خود زراعی محصوالت

 در باران آب برداش . کند می پشتیبانی معمويی آبرسانی های سیستم

 منبع ی  به تا ساخته قادر را کشاورزان ، جامعه سط  و خانوار سط 

 دسترسی ، کند می حمای  غذایی نی ام بهبود از که اضافی آبیاری

 .(Maume, 2014کنند) پیدا

   

 هامواد و روش

 (RWHباران ) آب استحصال ی تعر

 

آب  میمستق آوریجمععنوان توان به یرا م استحصال آب باران

 یآورجمع همچنین ساخ  ودس  زهاییخآب ریباران از پش  بام و سا

 یبرا ،و سنگیمصنوعی  ،طبیعی خیزهایطری  آباز  سطحیرواناب 

عبارت به. (Hafizi et al., 2018) نمود  یتعر شربریمصار  شرب و غ

                                                 
1. RWH: Rain Water Harvesting  
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آب باران و  یرهو  خ یآورجمع یبه معن آب باران دیگر استحصال

محصوالت،  یاریآب یرواناب حالل از آن و استفاده از آن برا

 یرزمینیآب ز یهو دام و تغذ یمراتع و درختان، مصار  خانگ

در دسترس و در  یازآب مورد ن یشطرح باعث افزا ینا یس . اجراا

 (.Taghvaee abrishami,2007) گرددیم یاقتصاد یدمنجر به توي یجهنت
 

   

 نتایج و بحث

  

 باران اهدا  استحصال آب

 

آب و  یدرهمحل  خ یر،استحصال آب شامل سط  آبگ یستمس ی  یمويفه ها

سدط  بدزر   یداتواند در سط  کوچد  یمنطقه هد  اس . استحصال آب م

 یدزسدط  آبخ ید از  یرواناب سطح یرکوچ آبگ یها یستمانجام شود. س

 ینقطعده زمد ید روش در  یدن. ایکندم یکوچ  با طول کوتاه جمع آور

شدده و  یره خ یاهگ یشهدر محل ر یو آب استحصاي یشودانجام م یزراع

 از را آب  ،بدزر آبگیدر هدای سیستم. یرسدم یاهبه مصر  گ یمامستق

 سدپ  و میکندد  خیره مخزنی داخل در و کرده آوری جمع بزرگتری سط 

)نوری و اسد  شدده آورده 1شدکل در کده میشدود منتقل هد  منطقه به

 .(1393همکاران، 

 
سیستم استحصال آب بزر  مقیاس )سم  راسد ( و استحصدال آب کوچد  مقیداس  -1شکل 

 (Prinz, 2011)سم  چپ()

 

 استحصال آب  یطاشر یعیارچوب طبچ

 

به بارش که شامل متوسط بارش در  یاستحصال آب بستگ یحجم برنامه ها

شددت  ی،بدارش در فصدل بداران یعساالنه بارش، توز ییراتهر فصل، تغ

خاک مانندد عمد   یها یهگیبارش در هر فصل و و یعبارش و تعداد وقا

( آن رواناب تويید)نرخ یزبودن(، نوع خاک حوزه آبخ  یمنطقه)عم خاک

 .(1393)نوری و همکاران، باال( دارد ینگهدار ی )ظرفخاک کیفی  و

 
 سیستم های استحصال آب باران در ایران و جهان

 

 یگیدردلوت م یمتفاوت یاستحصال آب به روش ها یها یستمس یطبقه بند

اسد  کده  یدربگآآن براساس وسع  سط   ینوع طبقه بند ینتر یجکه را
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ام مندازل و داخدل مزرعده( و سدطوح کوچ  )پش  بد یرشامل سطوح آبگ

که در  ( اس یالبیس یهایستمسو  یادز یببا ش یها یستمبزر ) س یرآبگ

 (.1392یی،و طباطبا ی)چکشآورده شده اس  2شکل

 
 باران روش های استحصال آب -2شکل 

 

 سطوح آبگیر بزر -1

 

 یالبیس یها یستمس -اي 

 

کوتاه مدت از  یجو یها یزشاز ر یناش یدیتوي یها یالبس استفاده از

ها و آبراهه ها و پخش آنها در  یلها از مس یالبانحرا  س ی طر

زراع   یخاک برا یلرطوب  در پروف یرهبه منظور  خ یبش کم یاراض

)نوری و یگیردمورد استفاده قرار م یزکه در حال حاضر ن یمد

 .(1393همکاران، 

 
 تپه ها  یهرواناب از حاش یجمع آور یا بداریش یها یستمس -ب

  

کوچ   یتوسط مجار یمعرو  اس  رواناب سطح یالبروش که به پخش س ینا

 یالب. در واقع پخش سیشودمنتقل م یبدس  ش یینهموار در پا یبه اراض

 یرغ یاس  که موجب تمرکز و گسترده شدن آب ها یاتیمجموعه عم 

)نوری و همکاران، یباشدم یبکم ش یمتمرکز و گسترش آن در اراض

1393). 

 

 (Wetlands)تاالب ها  -ج

 

هستند. آنها سواحل را  از  یعیطب یس ز یطاز مح یتاالب ها بخش مهم

 یندهجذب آال یل،باعث کاهش اثرات س یکنند،برخورد امواج محافظ  م

. آنها یشوندآب م یفی دس  و بهبود ک یینپا یآب ها یهها، تغذ

و  یاهانو شامل گ یکنندفراهم م یاهانو گ ناتیواح یبرا یستگاهیز

به  ین. تاالب ها همچنیشوندنم یاف  یگرد یجا یچکه در ه یواناتیح

و  ی و تفر یشکار، کشاورز یگیری،خود در ماه یدینقش ک  یلدي

 . (Hettiarachchi et al,2014 )هستند  یاثرات اقتصاد یدارا یسرگرم
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  (Ponds)استخرها -د

 

نقطه  ینتر یینآب را معموال به پا ،نگهدارنده یحوضه ها یااستخرها 

. یکنندم ی خش  هدا ینهرها یااز يويه ها  یسر ی  ی از باغ از طر

 باران آب دریاف  به نیاز که هستند دایمی آب دارای معموال آنها

 . (Winewatch, 2009)دارند گرم هوای و آب در بیشتر

 
 آب انبار -ح

 

آب معموالً  یره خ یاس  که برا اییدهخر سرپوشاست یاحوض  ،انبارآب 

کاروان رو )در  یرهایدر شهرها، روستاها، دژها، مس ینزم یر  در ز

 ینشد. به ا یرباط ها و کاروان سراها( و در دل کوه ها ساخته م

زمان محالره توسط دشمن و  ی،کم آب یبه آب در روزها یشکل دسترس

 .تر بوداستفاده از آب خن  در تابستان آسان 

 

 سطوح آبگیر کوچ  -2

 

 یدرون مزرعه ا یها یستمس -اي 

 ینهنسبتا ساده با لر  هز یطراح یدرون مزرعه ا یرآبگ های یستمس

 یادینسبتا ز یقابل اجرا بوده و سازگار یاندک دارند. به آسان

رواناب نسب  به سطوح بزر  دارند  یددر توي یشتریب ییدارند. توانا

 و شیبی هر در کوچ  آبگیر.سطوح کنند یترل مخاک را کن یشو فرسا

 و مداوم نگهداری به نیازی اما اجراس ، قابل محصويی نوع هر برای

 ای مزرعه درون های سیستم مهمترین. دارد زیاد نسبتا زحمات تحمل

 ی، حوضچه هاکوچ  ی چايه شکل، هاليی های پشته تراز، های پشته شامل

خطوط تراز  یرو یر و تراس بندبند سا ی،کوچ  رواناب، سطوح نوار

 .(1393)نوری و همکاران، اس 

 
 پش  بام منازل -ب

 

در نظر گرفته  یزروش سط  پش  بام منازل به عنوان سط  آبخ یندر ا

مخزن  ی سط  به طر   ینا یشده بر رو یختهنزوالت ر یهشده و ک 

. یشوداستفاده م یاه  یشرب دام ها یآب برا ینو از ا یشودم ی هدا

 غیر سط  هر یا  منازل حیاط ها، گ خانه در میتواند سیستم نای

 سازی  خیره سپ  و آوری جمع ها جاده مانند دیگری نفو  قابل

 .(1393)نوری و همکاران، شود

 

 یاستحصال آب در مناط  شهر -3

 

 (Porous Pavements)یرنفو نفو پذ یروهایادهپ -اي  

 

که معموال  یسطوح از یدهدآبم یراجازهنفو پذ یروها یادهپ

ها نفو   ینگبتن و پارک یمان،س یااس  مانند آسفاي  و  یرنفو ناپذ

کنند و هوا  یهرا تغذ یرزمینیکند. باران و بر  ممکن اس  آب ز
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سطوح  ین.ایکنندو درختان از آن عبور م یاهانگ یشهر یهتغذ یبرا

 یجیو نفو  تدر یرسطحیمعابر ،حفظ آب ز یآبگرفتگ یس باعث کاهش ر

 یها به د یدروکربنه یبتخر ی از طر یآن به خاک، کنترل آيودگ

 یکربن و آب و حفظ ف زات در ساختار نگهدارنده خود برا یداکس

 ,Scholz & Grabowiecki).یشودم یرزمینیز یاز ورود به آب ها یریج وگ

2013) 
 

 

 (Green roofs)سبز یسق  ها -ب 

 

 یسق  ها برا یرورا بر  یاهانکاش  گ یکاگو،مانند ش ییشهرها

سبز عالوه بر  یو استفاده از آب باران آغاز کردند. بام ها یاف در

باعث ارایه منافع  یتجار یبه بام ساختمان ها یباییافزودن ز

 Mitchell et)یشودم ینگهدار یها ینهکاهش حرارت و هز ی از طر یاقتصاد

al,2009) . 

 
 سنگ فرش نفو پذیر –ج 

 

ا می توانیم برای معابر عمومی، پارکینگ سنگ فرش های نفو  پذیر ر

ها، میادین ورزشی و خیابان هایی که ترافی  سبکی در آن جریان 

دارد مورد استفاده قرار دهیم. این نوع سنگ فرش را میتوان از نوع 

بتن منفذدار یا ب وک های آسفايتی بسازیم. بتن و آسفاي  به لورت 

رد استفاده اند، با این مشابه، به عنوان سنگ فرش های متداول مو

) کاوسی و 3استثنا که مصاي  ریزدانه از ترکیب خارج شده اند شکل 

 (.1393همکاران، 

 

 
 

 سنگ فرش نفو پذیر -3شکل 

 
 جدول زهکشی در حاشیه خیابان ها –ح 

 

و متوسط رواناب مناسب می  جداول به هم پیوسته برای حجم های پایین

باشند. جداول به هم پیوسته میتوانند در نزدیکی پیاده رو ها قرار 

گیرند و آب را از ساختمان ها دور کنند و به مجاورت درختانی که 
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) کاوسی و  4در حاشیه همین خیابانها قرار دارند، برسانند شکل 

 (.1393همکاران، 

 
 

 
 جدول زهکشی در حاشیه خیابان ها -4 شکل

 

 استحصال آب از مه و شبنم -3

 

 یباشدکهم وشبنم آب استحصال آب از مه ینجه  تام یگرروش مناسب د

داشته باشد.  یاقتصاد یهتوج یتواندآب م یدمنبع جد ی به عنوان 

آب  ینتام یروش ها یراستحصال آب از مه نسب  به سا یها ینههز

ساده و قابل دسترس و استحصال  یتکنويوژ ینمچننسبتا کمتر اس . ه

 ی،متماد یسال ها یمنبع آب برا یداریخوب و پا ی یخ یفی آب با ک

. در بوده اس  یدجد یفناور یناز عوامل مورد توجه قرار گرفتن ا

از روستاها که پروژه استحصال آب از مه اجرا شده اس   یکیدر  ی یش

 ینمنبع تام یناز ا دنییآب آشام یتر،ي 11000روزانه حدود 

 یها ی (. تکن Schenauer and Cerecede, 1994: Schenauer et al, 1992)یشودم

استحصال آب از مه در نقاط مخت   جهان با توجه به  یبرا یمتعدد

 ی،ا یهتهو یشبنم، چايه ها ی. چايه هایرودمنطقه به کار م یطشرا

جمع  یها یستماع سبرداش  مه از انو یحصار جذب مه و جمع کننده ها

 . (Schenauer et al, 1992 ) 5د شکل یباشنرطوب  مه م یآور

 
 استحصال آب از مه و شبنم -5شکل 
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 جهان در RWHS از استفاده به تشوی  انگیزه و قانونگذاری -4

 

 مانند کشور چندین برای RWHS اجرای با ، مسکونی ساختمانهای برای

متحده)باسینگرو  ایاالت ، (2012استرايیا)رحمن و همکاران، 

 اطمینان ( قاب ی 2013( و ایران)رشیدی و همکاران، 2010همکاران، 

 های سق  برای RWHS که شود. هنگامی می حالل ٪95 از باالیی درلد

 ب ی قا ، شود اجرا تجاری های ساختمان مانند آب زیاد مصر  و بزر 

 (. برای2014شود)کوک و همکاران،  می حالل ٪37 حداکثر اطمینان

 می باران آب درگیری با جدید های تکنی  اجرای ، کشاورزی مزارع

بخشد)موستی  بهبود معمويی تکنی  با مقایسه در را بازده تواند

 قوانینی کشور چندین ، RWHS اجرای تشوی  برای    (.2004وهمکاران، 

 دوي  ، مثال عنوان اس . به آمده1جدول در که اند کرده لادر را

 می ارائه محل به بهره کم وام و یارانه RWHS نصب برای ژاپن

 معافی  و تخفی  ، دیگر طر  (. از2008دهد)فورومایی و همکاران، 

شود)دومنچ و  می ارائه RWHS اجرای تشوی  برای نیز مايیاتی

 ب هی  و اسپانیا ي  های(. دو2000( و ) هرمن و اسمیدا،2011سوری، 

 موظ  را مشخص سق  مساح  با جدید ساختمانهای برای WHS اجرای

 که دهد می نشان ايذکر فوق (. حقای 2011اند)دومنچ و سوری،  کرده

 جدی دنبال به و اند کرده توجه آب مدیری  های شیوه به کشورها

 .1جدول بودند جایگزین آب منبع یافتن

 
 .جهان در RWHS از استفاده به تشوی  انگیزه و قانونگذاری -1جدول 

 کشور کاربرد و قانونگذاری منابع

 به دوي  توسط بهره کم وام و یارانه ژاپن

 .شود می ارائه RWHS نصب برای مح هایی

Furumai et al, 2008)) 

 هایی خانه به تخفی  دالر 500 حداکثر دوي  استرايیا

 .دهد می ارائه کنند می نصب RWHS که

Rahman et al, 2018)) 

 عنوان به RWHS برای جدیدی دستورايعمل تایوان

 برای آب از حفاظ  برای جدید جایگزین

 م ی ساختمانهای برای خانگی آب در استفاده

 اس  شده لادر

Cheng et al, 2006)) 

 RWHS ساختمانی مصاي  به ای یارانه دوي  اگاندا

 .دهد می روستایی مناط  در

Baguma and Loiskandl, 

2010 )) 

 آب تقاضای مدیری  سیاس  در را RWHS دوي  اردن

 .اس  گنجانیده

(AbdelKhaleq and 

Dziegielewski, 2006) 

 های ساختمان برای RWHS نصب برای دوي  اسپانیا

 .اس  کرده اجباری خاص باغی منطقه با جدید

(Domènech and Saurí, 

2011) 

 می یون ی  صبن برای را ای برنامه دوي  برزیل

 .اس  داده ارتقا خش  نیمه مناط  در مخزن
(Domènech and Saurí, 

2011) 

 ساختمانهای اس  موظ  RWHS نصب برای دوي  ب هی 

 را مربع متر 100 از بیشتر مساح  با جدید

 .کند نصب

(Domènech and Saurí, 

2011) 

 متحده ایاالت

 (تگزاس)

 یبرا را مايیاتی معافی  و تخفی  دوي 

 .کند می فراهم باران آب از استفاده تقوی 
(Domènech and Saurí, 

2011) 

 طوفان آب مايیات از RWHS با اماکن آيمان

 .هستند معا 

Herrmann and Schmida, 

2000) ) 

 

 واقعی ک مات ما فراوانی ، ک یدی ک مات از استفاده بهتر درک برای

 ، شد می یاف  داابت در که هایی رشته جای به را شده استفاده
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 به و دارد را استفاده بیشترین" باران آب" الطالح. کردیم تح یل

 و ک یدی ک مات وقایع ما. اس " مخزن" و" آب" ،" برداش " آن دنبال

 که همانطور ، ایم داده نشان ک مه ابر ی  کم  با را آنها فراوانی

 انیفراو دهنده نشان ق م اندازه که اس  شده داده نشان 6 شکل در

 Heimerl)دهد می نشان را ک مه فرکان  ق م اندازه که اس  جایی ک مه

et al., 2014). 

 

 
 

 نویسنده توسط شده ارائه ک یدی ک مات از ای ک مه ابر -7شکل 

 

 مزایای سیستمهای استحصال آب باران" -5

 

RWHS يويه آب به اتكای ، كند می فراهم را باالیی كیفی  با آب 

 RWHSاس .  لرفه به مقرون ك ی طور به و دهد می كاهش را كشیده

 متغیر بزر  مقیاس تا ساده های سیستم از اندازه در تواند می

 استفاده ، ساختمان ی  سق  از شده آوری جمع RWHS باشد. رویکرد

 برای تواند می RWHS .کند می فراهم را باران آب از مؤثر و عم ی

 از قبل اما ، گیرد قرار استفاده مورد بزر  و کوچ  مکان دو هر

 ی  RWHS  .کنید رعای  را خالی معیارهای باید سیستم اجرای

 به زیرا گیرد می قرار استفاده مورد جهان در که اس  ساده فناوری

 طور به و اس  طبیعی PH کیفی  ديیل به آب به نیاز کمبود ديیل

 می این .(Dwivedi & Bhadauria, 2009اس  ) ها آالینده از عاری نسبی

 شدید کمبود از که باشد روستایی مناط  برای مناسبی گزینه تواند

 آب آن در که ال ی منبع همچنین (. وPetersen, 2007برند) می رنج آب

 به زیرزمینی آب بودن محدود لورت در و نیس  دسترس در زیرزمینی

 برای را آب این (.(Li et al, 2005شود می تبدیل تکمی ی تغذیه منبع

 ، کشاورزی ، فردی ، نهادی ، تجاری ، داخ ی آبهای مجدد شارژ

 بسیاری مزایای (. این(Datar,2006 کند می تنمین زیرزمینی و دامداری

 ، اجتماعی ، محیطی زیس  ، اقتصادی عنوان به تواند می که دارد

 به عیتجم لورت به که شود بندی طبقه بهداشتی و بهداشتی ، بهداشتی

 در سق  باالی باران آب برداش  .(Gnadlinger,2000) اس  بوده بشر نفع

 شهرکهای برای. اس  استفاده قابل شهری و روستایی منطقه دو هر

 در. اس  پرکاربرد بسیار ، مرتفع و خش  نیمه و خش  ، پراکنده

 و (Rahman, 2007)اس  خطر بی رودخانه مانند سطحی آبهای با مقایسه
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 برای ساختمانی . مصاي (Helmreich and Horn, 2009)اس  اقتصادی و ساده

 اس  راح  این. اس  دسترس در راحتی به سق  باالی باران آب برداش 

 ، نپال در .(Kumar, 2004کند) می تنمین آب مصر  نقطه در زیرا

 بام پش  از باران آب برداش  ، دارند قرار تپه سم  در که جوامعی

 برداش  مخزن 11000 از بیش ، 1996 سال از. اس  آب تنمین منبع تنها

 شده ساخته آشامیدنی منظور به کوهستانی مناط  در خانگی باران آب

 داشته معیش  و سالم  ، کاربران بر توجهی قابل مثب  تنثیر و اس 

 در RWHS سود از شده انتخاب راهبردهای (.Domenech et al, 2009اس )

 در زیادی مزایای RWHS شود می نشانخاطراس .  شده  کر 2 جدول

 منافع برای. دارد جامعه و فناوری ، زیس  محیط ، اقتصاد با رابطه

 هزینه در جویی لرفه ، سیستم اجرای هنگام در توان می ، اقتصادی

 ,Tam et alآورد) بدس  را خانه هر در دالر 240 حداکثر داخ ی ساالنه

2010.) 

 مردم یزندگ یطبهبود شرا 

 یالبس س یکاهش ر 

 خاک یشفرسا یس کاهش ر 

 یرزمینیز یآب ها یهتغذ 

 (1393)نوری و همکاران، یدتوي یشو افزا یس کاهش ر. 
 RWHSمنتخب از  سود  یها یاستراته -2جدول 

 دسته

 بندی

 ها

 رفرن  محل ها  یافته

 

 

 
 اقتصادی

RWHS سناریوی تح  پرجمعی  و خش  شهری منطقه ی  در 

 افزایش با اما دارد بی جذا کمتر آب پایین تعرفه

 .شود می تر امیدوارکننده تعرفه

 (Farreny et al, 2011 اسپانیا بارس ونا،

دالر  240 هر ازای به ساالنه داخ ی هزینه در جویی لرفه

 خانه هر در سال

 استرايیا بزر  شهر هف 

 ، Gold Coast جم ه از

Brisbane ، م بورن ، 

 پرت ، Adelaide ، سیدنی

 Canberra و

Tam et al, 2010)) 

 اس  كمتر اقتصادی تنهایی به آبرسانی برای RWHS سود

 نظر در سیل كنترل مانند دیگری مزایای آنكه مگر

 .شود گرفته

 ( (Fewkes, 2012 انگ ستان

 

 

 

 زیس 

 محیطی

 ((Kim and Yoo, 2009 کره .دهد کاهش را سیل RWHS 10٪ شود می بینی پیش

 خش  های دوره در تا کنید تر طوالنی را آب  خیره

 .شود استفاده
Abeokuta ،  جنوب قسم 

 نیجریه غربی

(Aladenola and Adeboye, 

2010) 

RWHS ضعی  آب منابع با مناطقی در گسترده طور به 

 گیرد می قرار استفاده مورد

 ایاالت کارويینای شمال

 متحده
Jones and Hunt, 2010 )) 

 توسعه و داده اهشک را کشی يويه آب به وابستگی

 می تنخیر به را جدید سازی  خیره های زیرساخ 

 .اندازید

 و پایین شکارچی منطقه

 در مرکزی ساحل منطقه

 ، ويز ساوت نیو

 استرايیا

Coombes et al, 2002)) 

 در اوج جریان تواند می بزر  مقیاس در باران آب مخزن

 .دهد کاهش را فاضالب سیستم

 Vaes and Berlamont, 2001 ب هی 

 شده نصب RWHS با مسکونی منطقه های خانه تمام اگر

 تخ یه کاهش ٪10 و خانگی آب مصر  از ٪34 تا ، باشند

 .کنید مالقات را ق ه

   Shaaban and Appan, 2003 مايزی

 فناوری

 و

 اجتماعی

 آب منبع ی  همچنین و طوفان و آب حفاط  مؤثر کنترل

 .جایگزین

 Farahbakhsh et al, 2009 کانادا

 بخشیده بهبود روستایی مناط  در را خانگی آب مدیری 

 .دهد می کاهش را آب با مرتبط سالمتی خطرات و

  Baguma et al, 2010 اوگاندا
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 تکمیل را موجود سطحی آبهای و زیرزمینی آب منابع

 .اس  پاکتر موجود عرضه به نسب  RW. کنید

 , Abdulla and Al-shareef اردن

2006 

 

 

 نتیجه گیری

با توجه به هدر رف  باالی رواناب هدا در کشدور از ید  طدر  و 

فشار زیاد به منابع آب زیرزمینی از طر  دیگر توجه و توسعه پروزه 

های جمع آوری آب امری ضروری اس . برداش  آب باران یکی از بهترین 

جایگزین ها برای تامین آب در لورت کمبود آب و افزایش تقاضدا مدی 

فشار بر منابع آب، افزایش اثرات زیس  محیطی ناشی از پروژه باشد. 

های بزر  و بدتر شدن کیفی  آب، توانایی برداش  بدا آب شدیرین از 

باتوجه به وقدوع سدیل در سدال هدای  منابع سنتی را محدود میکند. 

اخیر از ی  طر  از هدر رف  آب ج وگیری کرد و از طر  دیگدر مدانع 

ان مدیری  لدحی  را اجراکدرد.  بامددیری  از ایجاد سیل شد تا بتو

لحی  هم میتوان به شیوه ای مناسب مازاد آب باران را  خیره کرد و 

 .در فصل کم بارش استفاده و هم به کنترل سیالب کم  کرد

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

12 

   منابع فارسي

ان شیوه ای جهد  ، استحصال آب بار1391چکشی، ب. و طباطبایی یزدی، ج.،  -

استفاده از دانش بومی به منظور تامین آب در مناط  خش ، اويدین همدایش 

 لفحه. 13آ رماه، 23-22سامانه های سطوح آبگیر باران، مشهد، 

 

، روش 1393نوری، ز. کاظم زاده، م. حقیقی، پ. اکبری، ج. مقدم نیدا، ع. -

خشد . سدومین  های سنتی ونوین استحصال آب باران در مناط  خشد  و نیمده

بهمدن  30-29همایش بین ايم  ی سامانه های سطوح آبگیدر بداران، بیرجندد،

 لفحه.11ماه، 
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