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  چكيده

مروزه . اشده است لیهای مختلف تبدربرای کشوهای اساسی از چالش کییسالیان اخیر کمبود آب و حل بحران آن به  در

 و این موضوع وقتی  دی در خصوص منابع آب ایجاد شده استهای زیابا توجه به محدودیت آب شیرین در جهان، نگرانی

عالوه بر باشد. های جهان شیرین و قابل استفاده میدرصد از کل آب 3جای نگرانی بیشتر دارد که بدانیم، فقط حدود 

 در نواحی گرفتن قرارنیز به دلیل  رانیا .متـر از یـک درصد از همین مقدار آب خاص، در دسترس بشر قرار داردایـن ک

بحران روبرو است. برای  نیدر بارش باران به طور جدی با ا کنواختیی عدم همچنین و ادیزهای بیابان داشتن خشک،

وجود بحران آبی که در تمام نقاط کشورمان شاهد آن  مروزه باا .وجود دارد مختلفی منابع نیبه آب شیر یدسترس

تواند یکی از راهکارهای مدیریتی مناسب ذخیره آب باران در محل بارش باشد که البته هستیم، استحصال آب باران می

استحصال آب باران یکی از . همچنین باشددر اکثر نقاط جهان به عنوان یک طرح کارآمد در حال بررسی و اجرا می

باشد که در مناطقی که با کمبود آب آبی میی از آب باران برای مقابله با کمبردارهای مدیریت بهرهترین تکنیکخصشا

 باشد.به سرعت در حال توسعه می مواجه هستند

 

 منابع آب ،های آبگیراستحصال آب، سیستم کليدي: هايواژه

 

  مقدمه -1

بر  اهانیو گ تاناویح، ها انسان یدر تداوم زندگ کننده نییمهم و تع یلبشر است و عام یزندگ در یاتینقش ح یب داراآ

و صنعت   یکشاورز،شرب لمث بشر هیاول یازهایکردن ن رفطبا بر یاتیح ۀماد . اینرود یبه شمار م رفسویو ب نیزم ۀکر یرو

در  محرومند. یبهداشت آب پایدار وبه منابع  یدسترس جهان از درر فن اردیلیم یک مروزه. اکند یم ایفد را اواین نقش مهم خ

 یران عمدتا  ا .[1] دواهند بوجهان با این بحران روبرو خ تیم جمعوس دو یالدیم 0202 لتا سا ینوکن تیوضع تداوم تروص

 زیعوبا  ت همراه ایآس م قارهوو حدود یک س ایدن موکمتر از یک س یبارندگ سطومت و خشک مهیخشک و ن یایوآب و ه یدارا

 یک هب ریقرن اخ مین دررویه  یر به علت مصرف بودسترس سرانه کش لسط آب قابونامناسب بارش است. مت یمکانو  یزمان

تمام  متیو ق دوش یترم لتر و مشک هزینه پربه منابع آب  یو دسترس شتریروز بهر  به آب ها ازیاست. ن تهم کاهش یافچهار

مصرف کننده مطالبه کند.  آن را از از یمین یتمام یا حت اندتو یمن کسیچاست که ه یدمردم در ح ازیرد نوآب م نیشده تأم

 بهرهمدار  از یدگوآل لسائمها به علت  از آن یبخش یقرار گرفته و حت هادفرد استوکثر منابع نزدیک و مجاور شهرها ما تقریبا 

 برنامه، سعهوت ۀنیزم ا دره تدول و یالملل نیب یاه ازمانسچشمگیر  تالش ستمیقرن بدوم  مهین در اند. شدهخارج  یبردار

 در  بخش یژولوعه سریع دانش و تکنوست با هاروهمآب  نیأمت میعظات سیتأسبزرگ و  یسدها و احداث یارذگ سرمایه ،یریز

 سعه گردیدوتل و درحا ریفق یرهاوکش در یبزرگ حت یآب سطح رهیمخازن ذخ یا مالحظهل قاب آب منجر به ایجاد تعداد



 

و مصارف  یمیاقل تیجه به وضعواست. با ت یش اساسوآب یک ر نیتأم سعه از جمله ایرانوت الدر ح یرهاوکشدر  هامروز .[0]

  .[3] آب باران کاهش داد یآور با جمع یبورا تا حد مطل یآب کم  لمشک انوت یبزرگ م یشهرها اکثررویه در  یب
 

 بحران کمبود آب -2
و  اهایدر در ها آب نیا از درصد 79از  اما بیش باشد؛ می ادیً ز ین نسبتاهای موجود بر روی زم چه حجم کلی آبگرا

آب باقی   درصد کی. از است افتهیدر مناطق قطبی تجمع  ها چالخی صورت به نیز درصد 0ها متمرکز هستند و حدود  اقیانوس

 نیشیر بعالوه، منابع آب است. ورو از دسترس انسان به د مشکل در اعماق زمین بوده که استخراج آن ادییمانده نیز بخش ز

 می اختصاص خود به را نیشیر آب منابع درصدکل 02کشور 7حاضر،  اند.درحال نشده عیتوز کنواختیر طو به سطح زمین در

کمبود آب  باکشور  02در مقابل حدود  .هند و اندونزی کا،یآمر متحده االتیا روسیه، ل،یبرز پرو، کلمبیا، چین، کانادا، :دهند

در امارات  ،مالت ن،یبحر ت،یکوقابل توجهی دسترسی ندارند:  نیشیربه هیچ منبع آب  با یتقر ها آن اند که برخی از همواج

 . متحده عربی، سنگاپور، اردن و لیبی

دسترسی به آب کافی و  مناسب  ن،یآلودگی منابع آب شیر شیو افزا عیروزافزون جمعیت، توسعه صنا شیتوجه به افزابا 

تأمین  ن،یشده است. در بسیاری ازکشورها، علیرغم وجود منابع کافی آب شیر لیبحران جدی  تبد کیبه  ز کشورهادر برخی ا

 رو است.  به آب آشامیدنی سالم با مشکل رو

 

 استحصال آب باراناساسی مفهوم 3

ح مناسب جمع وسط گردی ها و ساختمانبام  پشت باران از آبکه  یطور به ،باران ساده است آبل استحصامفهوم اساسی 

 نییا زیر زم نیدر سطح زم ی. این آب در مکان مناسبدوش یهدایت م دست نیبه سمت پای یهای لهول لهیوس شده و به یآور

د وشرب در نظر گرفته شریمصارف غ یشده برا رهیآب ذخ ر. اگردیگ یاده قرار مفرد استوشده و در زمان مناسب م رهیذخ

د باید واده شفستشرب ا یراد، ولی اگر بکن یایت مفآن ک یب زدایوو رس لتریراندن آب از یک فذو گ ستیآن ن هیفبه تص یازین

درصد از  92ف گردد. نزدیک به طرآن بر یاحتمال یو باکتریای یاییمیش یها یدگوشده و آل هیفمناسب تص یها با روش

سط  ودرصد مت 32 رش ساالنه در آن حدودسط باوخشک قرار گرفته است. مت مهیخشک و ن ۀمساحت ایران در محدوده منطق

درصد  32دردرصد رواناب فقط  92درصد بارش و 02حدود   .دوش یگرفته م در نظر متریلیم 022حدود که  است یجهان بارش

 در تمام بخش یآب یازهایو ن یزندگ یرفتن استانداردهاباالو گسترش شهرها  ،تیافزایش جمع افتد. یماق فات روخاک کش

قرار داده  نیدر این سرزم رینیآب ش نیرا بر سر راه تأم یزیاد تمشکال متعدد یها یع خشکسالووق نچنیو هممصرف  یها

   [.4] است

 

 سيستم استحصال آب  -3
  ندیفرا :لیقب از ؛داشته باشد یمختلف یها فیتعر استد که ممکن شو یم دهیآب نام استحصال، کردن بارش تمرکزم

مختلف  یهدف ها یتمرکز دادن زه آب بارش برا و یجمع آور ایاستفاده سودمند  یزه ها برابارش از حو یعیطب یآور جمع

روش های جمع  توان به یم یبه طور کل یول[. 2] استفاده سودمند یآن برا رهیزه آب و ذخ قیتمرکز بارش از طر ندیفرا ای

اورزی و استفاده های محلی مورد استفاده قرار آوری و ذخیره آب که این آب بعدها برای رفع نیازهای دام، حیات وحش، کش

 [.0] خواهد گرفت، تعریف کرد
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سطح آبگیر: قسمتی از زمین است که باعث می شود تمام و یا بخشی از بارندگی جمع آوری و به طرف منطقه هدف هدایت (1

آبگیر واقع شده است. سطح حوزه آبگیر متغیر از چند متر مربع در محلی خارج از محدوده سطح  شود. منطقه هدف معموال

تا چندین کیلومتر مربع می باشد. این سطح می تواند یک یک زمین کشاورزی، صخره ای و یا حاشیه ای و یا حتی پشت 

 بام منازل یا یک محدوده سنگ فرش شده باشد.

ره می شود و تا زمان استفاده در آن جا باقی می ماند. محل ذخیره سازی: منبعی است که رونآب به آن جا هدایت و ذخی(0

و یا آبرفت بستر آبراهه های  منبع ذخیره می تواند از نوع سطحی، مخازن زیرزمینی مانند آب انبارها  و داخل پروفیل خاک

 فصلی باشد.

ر بخش کشاورزی، هدف منطقه هدف: منظور مکانی است که آب استحصال شده در آن محل مورد استفاده قرار می گیرد. د(3

در مصارف خانگی هدف اصلی، تامین نیازها و احتیاجات  عمده تامین آب مورد نیاز گیاهان یا حیوانات است که در حالی که

 [.0] انسان است

 

 استحصال آب باران -4-2

 یآور آب جمع .دباش یم یبعد یها ادهفاست یبرا باران ۀریذخ و لانتقا ،یآور جمع لشام آب بارانل استحصا یژولونتک

 یگشته یا برا رهیدر یک تانک ذخ ما وباشد. این آب عم یگسن یها ضهوو یا ح نیسطح زم ،زیاز سطح سقف تم اندوت یشده م

  میتقس سقفسطح  و نیبه دو گروه عمده زم انوت یآب باران را م یآور . سطح جمعدوش یهدایت م ینیزیرزم یها یه آبذتغ

 جمعگروه دوم سطح  در اما .گردد یم رهیذخ یمخزندر  سگشته و سپ یآور جمع نیزم طحآب از س لاو در گروه که کرد

هستند   یساختمان تجزء اقداما آب باران یآور جمعیا  بروانا لاستحصا یها ستمیس .است سطح مؤثر سقف ،آب باران یآور

  کیتکن ان یکوعن به ها ستمیس ارند. ایند یزیاد کاربرد یزیست طیمح مدیریت منابع آب و پایش یها برنامهجه به وکه با ت

سطح  ،ها بام پشتن چوذ همفون لقاب ریغ حوآب باران از سط ادهفستا و یآور جمع هستند که از یاقدامات عهومجم لشام کهن

 [.0و9] ندوش یم لیکم تشک ییرذپ ذفونبا  یزهایسطح جاده و یا آبخ ،نیزم

 

 

 روانآب -5
است.  یسطح یا آبه یژودرولیو در هت ضاعاوم ترین یرواناب از مهمترین و در واقع اساس-یگرنداب رابطهو  حث روانابب

 یضه باقودر سطح ح یاز آب حاصله از بارندگ یباشد بخش شتریخاک ب لذ آب به داخفون تیاز ظرف یبارندگ تال هرگاه شدواص

کرده و از   دایپ جریان نیزم بیدر امتداد ش دوش یته مفگ باالچکه  نیزم یها دیوپر کردن گ این آب پس از .ماند یم

در   مقدار آن را انوت یمکه  یبارندگ از . به این بخشگردد یم ضه خارجواز ح یاصل ۀرودخانس سپ ها و آبراهه شبکه قریط

  ۀفلمو و دوش یم یزهکش آبریز ۀضوح که از یک است یآب رواناب .یندوگ یم یسطح رواناب کردی ریگ اندازه ها رودخانه

  و ریتبخ بارش پس ازکسر ۀماندیباق ر بخشگه رواناب نشانچر. اگدوش یم بومحس یژودرولیه ۀرخچ ینیزم ۀشاخ یدیکل

فرایند  . ردیگ یماده قرار فاست دروانسان م یازهاین رفع یبراکه  است یآب زیرا است یفراوان تیاهّمّ یدارا یول تعرق است

. در واقع افتد یبارش م یبرا یاقفه اتچ رسد یم نیبعد از آنکه به سطح زم دیوگ یضاع است که مواز این م یرواناب شاهد

  [.4]نظر گرفت  درد افت یماق فات  یبارندگ ه پس ازک یماییدروکلیه ۀدیچیپ یفرایندها از یجزئ انوعنبه  انوت یمرواناب را 

 

 

 روش هاي تامين آب آشاميدنی -7
 نقاط  ریانتقال آب ازسا -1



 

 فاضالب: نظیر آنچه که هم اکنون در اروپا برای تامین آب مورد نیاز برای مصارف بهداشتی انجام می ایآب تصفیه پس -0

 شود.

 شود زمین انجام می ا بسیاری از نقاط  کرهیکیش  ایمانند آنچه که هم اکنون در قم  شورهای  آب کردن نیشیر -3

 ها ) استفاده از آب انبارها در دشت اه زمان ریساهای خاصی از سال برای  فصل دست آمده در به بآذخیره -4

 اندر تابست ها دامبرای استفاده ا ه زمستان و یزهیپاهای  باران  سیلآب  ذخیره نگهداری و و رانیا  رهاییوکو

 منابع ریاستحصال آب از سا-2

 شود انجام می ییهای فضا گونه که در سفینه و تقطیر بخار آب موجود در هوا همان دیتبر 

 شود. ه کردن هوای مرطوب و اخذ آب نظیر آنچه که در برخی از نقاط کره زمین انجام میفشرد 

 کاییهای آمر ها در بیابان در کاکتوس وجودمنابع طبیعی گیاهی مانند استفاده از آب م ریتامین آب از سا 

 مرکزی توسط بومیان

 تولید شبنم. استحصال آن از رطوبت هوا ) مه(با استفاده از روش قیتامین آب از طر 

 

 استحصال آب باران مزایا-8

 .می خواهد یارذگ آن سرمایه یهدارگو ن یآور فقط بابت جمع ان استگرای باران آب(1

 .ستیآب ن زیعوت دهیچیپ و متیق گران یها ستمیسبه  یازین مصرف کننده است و ینزدیک آب در مصرف(0

 .ستیآن ن یسخت زانیم رییتغبه  یازین و دوش یمب ومحس یسبکاست و از این رو آب  یکمامالح  یدارا آب باران(3

 PHو  ستیو امالح مضر ن یاییمیش تبایترک یزیرا دارا سبز و درختان دارد یفضا یاریآب یبرا یبوخ تیفیآب باران ک(4

 دارد. یتر مناسب

 ست کم ا اریآن بس یها یدگواع آلوان لفاصله دارد احتما یا رنقطهیغ یدگون از منابع آلچو(2

 .دهد یرا کاهش م یآب شهر یاوج مصرف آب تقاضا برا یاه ر زماند(0

 است. لاستحصا لقاب یعیبطو در هر شرایط  ستین لمح یشناس نیو زم یگرافوپوت ریتحت تأث(9

 کر شده است.آب باران ذ لاستحصا یها ستمیس کالن یمزایا از یمیاقل اترییتغو  یجهانکمک به کاهش گرمایش (0

 مطرح است سبز یها ساختمان یاحنواز  یاست و امروزه بخشزیست  طیبا مح گارساز یر کلطوب

 

 هاي استحصال آب بارانشواع روان

 استحصال آب باران در طبیعت .1.1

 از آب باران که شامل جمع آوری رواناب (بدون ذخیره سازی)آوری و بهره برداری مستقیم  این روش برای جمع

 ریشه یک تک گیاه و یا ردیفی از گیاهان کشت شده درناشی از یک سطح کوچک و ذخیره آن در خاک محدوده 

 های است که شامل هدایت رواناب (همراه با ذخیره سازی) شود. روش دیگر روش غیر مستقیم پایین دست آن می

 دست به سمت یک یا چند مخزن در پای تپه هدایت شده است که دراالز بارندگی از روی اراضی شیبدار بحاصل ا

 برداری شود. رواناب سطحی ناشی از بارندگی در اطراف محل بهره در اراضی پایین دست استفاده می مواقع مورد نیاز

 .شود استفاده می

 یبالسی ی.آبیار1.0

 شوند: باشد که به دو دسته زیر تقسیم می ب به منظور آبیاری میالمعنی مهار، پخش و بهره برداری از سی به

 باعث کاهش سرعت جریان و ته نشین شدن رسوبات ریزدانه در بستر و بی کهالاستحصال در داخل بستر سی( الف

 آبراهه شده و ضمن افزایش رطوبت در خاک، زمینه ایجاد پوشش گیاهی مناسب در محدوده پس زدگی آب را طرفین

 نماید. می فراهم



 

 رسانند. ت مناسب میالبا انحراف آب از مسیر طبیعی، آن را به اراضی مجاور منتقل و به مصرف کشت انواع محصو (ب

 قیاستحصال آب از سطوح عا .1. 3

می  مختلف ها و محوطه تاسیسات ها، جاده آوری آب از سطوح پوشش دار طبیعی و یا مصنوعی موجود نظیر بام جمع شامل

 باشند. 

 آب باران یو سامانه ها یساز .ذخیره 0

 باشد که به روش های مختلف قابل انجام  از مهمترین بخش های طرح های استحصال آب باران می سازی ذخیره

 . انواع روش های ذخیره سازی شامل استفاده از پروفیل خاک، ذخیره سازی در انواع مخازن سطحی نظیر تانک است

 های استحصال آب انبارهای سطحی و زیرزمینی سرپوشیده می باشند. در اغلب طرح انواع استخرها و بندها و آب آب،

 تواند در فضاهای آید فقط می اکنون در کشور اجرا شده است، آبی که بصورت رواناب سطحی در میو سیل که ت باران

 شود. برای  های بارانی محدود می ها تنها به فصل خاک ذخیره شود و این بدین معنی است که کاربرد این روش خالی

 تواند شامل  باید بکار گرفته شود که میبتوان در فصول غیر بارانی هم به آبیاری ادامه داد، تعدادی مخزن  اینکه

 چند مترمکعبی تا مخازن بزرگ با ظرفیت چند ملیون متر مکعبی باشد. در هندوستان و سریالنکا، بیشتر از  مخازن

 های کوچک مورد  تانک آب برای ذخیره آب باران به عنوان منابع تکمیلی در کنار جریانات سطحی رودخانه 22222

 ها جلوگیری از تلفات آب در زمان های آب چندین نقش مهم دارند که از جمله آن گیرد. این تانک قرار می استفاده

 وه بر این بعضی از الباشد. ع های شدید و در نتیجه کاهش حجم هرز آب و فرسایش خاک ناشی از آن می باران وقوع

 شوند. باعث تغذیه سفره آب زیرزمینی در اطراف خود نیز می آنها

آب باران به طور کلی سه گروه یا دسته از سامانه های سطوح آبگیر باران از یکدیگر به  آوری به تعریف و مفهوم جمعبا توجه 

 باشند: میشرح زیر قابل تفکیک 

 ها بام پشت – الف

 )آبخیزهای کوچک مقیاس از نظر اندازه ها(سطوح آبگیر مصنوعی روی زمین  -ب

 [.7] متر 122تا  22ب کمتر از سطوح آبگیر بسیار کوچک با طول شی - ج

 
 

 نتيجه
در  تایح به خطر افتادن یبه معنا یتمام جانداران است و بحران در منابع آب یبقا ۀادام یبرا یمهمترین عنصر هست آب

دارند از  قح زیو آیندگان ن میلوآن مسئ ۀروییاز مصرف ب یریگواین منبع مهم و جلل حفظ ما در قبا ۀاست. هم نیزم ۀکر

 یها اده از روشفاست ،آب یبحران تیعجه به وضواده کنند. با تفاست تایح ۀادام یبرا ن در امانت ماستوکه اکن یع آبمناب

  ب،اف آرساز ا یریگوجلع، مناب و مدیریتل ر. عالوه بر کنتدرس یبه نظر م یضرور یمدیریت منابع آب امر یبرا نهیبه

 یبرا یاله ان یک نعمتوکارآمد در جهت مدیریت آب باران به عن یاه وشاز ر یآب باران یک لاستحصا تمسیس یریرگبکا

در مناطق خشک و نیمه خشک بارندگی کم، نامطمئن و دارای توزیع است.  یاده فعلفرد استود و موجوکاهش فشار به منابع م

تبدیل نآب ارش به رود بزیازمانی نامناسب است و عمده بارش به خاطر عوامل مختلفی از جمله کمبود پوشش گیاهی و شدت 

و همین میزان کم بارش را نیز از دسترس خارج خواهد کرد. موضوع  باال بودهمی شود. از طرفی تبخیر در این مناطق 

مورد توجه واقع شده و تالش ها و سرمایه گذاری های هنگفتی از طرف مجامع  استحصال آب باران در کلیه نقاط خشک دنیا

برای توسعه آن به عنوان راه حل مقابله با خشکی و خشکسالی در حال انجام است. از آن جا که  بین المللی و دولت های محلی

بارندگی هر چند به مقدار کم تقریبا در همه جا اتفاق می افتد، قبل از این که به سیالب تبدیل شود و یا در مسیر جریان خود 

  [.12ی و مورد استفاده قرار گیرد ]ع آوردچار آلودگی گردد، به کمک روش های استحصال آب می تواند جم
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Abstract  
In recent years, water scarcity and resolving the water crisis have become one of the main 

challenges for various countries. Today, due to the limitations of fresh water in the world, 

there are many concerns about water resources, and this issue is even more worrying 

when we know that only about 3% of the world's total water is fresh and usable. In 

addition, less than one percent of this specific amount of water is available to humans. 

Iran is also facing this crisis due to its location in arid areas, abundant deserts and uneven 

rainfall. There are several sources for access to fresh water. Today, despite the water 

crisis that we are witnessing in all parts of the country, rainwater harvesting can be one of 

the appropriate management strategies to store rainwater in rainy areas, which of course 

is being studied and implemented in most parts of the world. Rainwater harvesting is one 

of the most important rainwater management techniques to deal with water scarcity, 

which is developing rapidly in areas facing water scarcity.   
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