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 استحصال آب باران ضرورت تامین پایدار آب
 

 *سید محمد تاج بخش

 Tajbakhsh.m@Birjand.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند *
 

 چکیده
 یریتیمد ياز راهکارها یکی تواندیاستحصال آب باران م یم،که در تمام نقاط کشورمان شاهد آن هست یامروزه با وجود بحران آب

.در  باشدیو اجرا م یطرح کارآمد در حال بررس یکآب باران در محل بارش باشد که البته در اکثر نقاط جهان به عنوان  یرهمناسب ذخ
 و شهري بخش در یکی. است گرفته قرار توجه مورد کمتر اخیر هاياین بررسی دو شیوه استحصال آب باران مورد نظر بوده که در سال

 هاينمونه ابتدا. باشددرصد می 90و سطوح عایق سنگی باالي  شهري غیر بخش در دیگري و بام پشت عایق سطوح روانآب از استفاده
هاي انجام بررسی . است شده پرداخته آن تحلیل به سپس و گردیده ارائه مربوط مستندات با گذشته هايسال در شده بررسی مختلف

درصداز روانآب هاي سطوح ستگی براي ایجاد فضاي سبز و آبیاري تکمیلی بکار گرفته شود  10شده نشان می دهد که اگر حدود 
بخشی از تنش هاي آبی به گیاه را در فصل گرما خواهد کاست و منبع پایدار براي رفع کمبود آب براي آبیاري فضاي سبز و یا باغها 

ق پشت بام نیز می تواند همین نقش را براي فضاي سبز شهري و یا حتی مصارف غیر شرب در مناطق مسکونی خواهد بود.سطوح عای
 محدودیت عامل تریناستراتژي و تریناصلی کشور، هايدشت اغلب در آب بحران بروز و آب منابع کاهش که است مسلمایفا نماید

نونی دولت و جامعه دانست. بنابراین تغییر در رویکرد مصرف و استفاده از ترین چالش کتوان آن را مهمتوسعه بوده و به جرات می
  .است آن بر تاکیدي شده ارائه هايپتانسیل موجود و بضاعت بارشی کشور، شرط اولیه سازگاري با محیط بوده که نمونه

 
  کلیدي: هايواژه

  بحران آب ،سطوح عایق ،توسعه پایدار ،استحصال آب باران
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 مقدمه
 خشـک نیمـه و خشـک منـاطق در آب منـابع مـدیریت جهت باران آب استحصال چون هم متعددي هاياقدامات و استراتژي

برداري از آب باران، محصول  بهره هاي تکنیک که کرد ادعا توانمی. اند یافته توسعه محیطی استعدادهاي بـا متناسـب جهـان،
ابتکارات و خالقیت کارشناسان در جهت روز آمد و اثر بخش نمودن دانش بومی استحصال آب باران براي مصارف مختلف است(بهزادفر، 

 طور به باران از آب تامین براي خشک نیمه و خشک مناطق در که شودمی اطالق هایی). استحصال آب باران به کلیه روش1391
 دادن نفوذ وسیله به شود سیالب به تبدیل اینکه از قبل باران از ناشی روانآب ها روش این در. باشدتقیم و غیر مستقیم معمول میمس
که در  آبی بحران وجود با امروزه). 1393طباطبایی، جواد(گیردمی قرار برداري بهره مورد و مهار کوچک مخازن در ذخیره یا و زمین به

آب باران در محل بارش  یرهمناسب ذخ یریتیمد ياز راهکارها یکی تواندیاستحصال آب باران م یم،تمام نقاط کشورمان شاهد آن هست
 ).1393(کومه و همکاران، باشدیو اجرا م یطرح کارآمد در حال بررس یکباشد که البته در اکثر نقاط جهان به عنوان 

شیرین و هدر رفت مقادیر قابل توجهی از بارش به صورت هرز آب، جمع آوري آب باران از سطح  با توجه به مشکالت کمبود آب
 پر مناطق در سازگار سامانه توانمی را سامانه این که طوري به دانست مشکل این کاهش هايحل راه از یکی توانمی را هابام ساختمان

). 1394اظ ذخیره آب) دانست (کومه و همکاران، لح به( خشک نیمه و خشک مناطق در نیز و) رفت هدر از جلوگیري لحاظ به( باران
همچنین استحصال آب باران براي آبیاري تکمیلی در بسیاري از مناطق خشک با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور 

 ).Laura ،2004( رسدمی گیاه مصرف به آب کمبود زمان در و شودآب باران از اراضی مجاور جمع آوري و ذخیره می
 قابل بخش سنگی، برونزدهاي اینکه با. باشدیکی از مناطق مناسب جهت استحصال آب در مناطق خشک برون زدهاي سنگی می

 برخی در ژئومورفولوژیک هايرخساره این از استفاده وصف، این با اما. کنندمی جذب خود هايشکاف و درز از را باران آب از توجهی
کنیا به عنوان یک سیستم استحصال آب باران بسیار مورد توجه قرار گرفته است،به طوري که تنها در  کشور در جمله از دنیا نقاط

گرفته قرار برداري بهره مورد و شده احداث سنگی هايمنبع ذخیره رواناب ناشی از بیرون زدگی 400منطقه ایموسومبه در این کشور 
 ).Nissen-Petersen ،2006.(اند

 مختلف هايروش از آب تامین بر تري قوي تاکید اخیر هايسال در عملی هاينمونه و هاهدف از این مقاله با مروري بر بررسی
 آب مدیریت مختلف هايشیوه به موجود، هايواقعیت با که بخشید قوت را استدالل این توانمی که باشدمی کشور در آب استحصال

 .ایمادیده گرفتهن را ارزشی با هايپتانسیل و ایمنپرداخته هنوز
 

 هامواد و روش
 بخش در یکی.است گرفته قرار توجه مورد کمتر اخیر هايدر این بررسی دو شیوه استحصال آب باران مورد نظر بوده که در سال

 ابتدا. باشد-می درصد 90 باالي سنگی عایق سطوح و شهري غیر بخش در دیگري و بام پشت عایق سطوح روانآب از استفاده و شهري
 جمع. است شده پرداخته آن تحلیل به سپس و گردیده ارائه مربوط مستندات با گذشته هايده در سالش بررسی مختلف هاي نمونه
 گسترش هاي-روش این از آب استحصال توان بر تاکیدي حاصل، نتایج و فوق شده قید شکل دو در شده کارگرفته به هايروش بندي
 .دارد هاآن آب تامین پتانسیل از حاکی که باشدمی نیافته
 

  نتایج و بحث
اند و در تولیـد روانـآب نقـش هاي آبخیز، مساحت قابل توجهی را به خود اختصاص دادههاي سنگی در حوزهسطوح و رخنمون

باشند. واحدهاي سنگی موجود در سبز را دارا میمثبتـی داشته و قابلیت کاربري براي تولید آب مورد نیاز جهت آبیاري تکمیلی فضاي 
هاي هاي سطحی که در درز و شکافخیلی کم تا کم و از طرف دیگر با توجه به حجم نسبتاً کمی از آب ها با درجـه تراوایـیحوزه

مناسبی جهت آبیاري  شوند، شرایط تولید روانآبها زهکشی میتر درهنسبتاً سطحی منطقه نفـوذ کـرده و به سمت ترازهاي پایین
مورد نیاز گیاهان با هدف بهبود و تثبیت عملکرد که در فصل رشد، شرایط تنش  تکمیلی درراستاي تـامین بخشـی از کمبـود آب

 .)1391رطوبتی را قطع نمایـد، تـامین خواهـد کـرد(تا ج بخش و همکاران،
ابرده( خراسان رضوي) براي آبیاري تکمیلی  –د در منطقه زشکدرص 90هاي مناطق توده سنگی باالي پتانسیل استفاده از رواناب
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ماه(خرداد، تیر، مرداد، شهریور) در  4هاي حاصله فقط در هاي قابل کشت ارزیابی گردیده که براساس این بررسی اگر میزان روانابنهال
آوري و مورد بهره برداري قرار دهد، جمعهکتار از کل حوضه را پوشش می 433درصد که  90سال از مجموع اراضی توده سنگی باالي 

تواند بخش گردد و میمتر مکعب آب قابل استحصال خواهد بود که سبب کاهش اتکا به منابع زیرزمینی حوضه می 866000گیرد، 
ز معنی داري از کمبود آب آبیاري را در فصول خشک تامین نماید. ضمن اینکه کارکردهاي اکوسیستمی حاصل از استحصال آب ا

دالر به ازاي هر هکتار خواهد بود که نشان از توجیه پذیري اقتصادي این گونه  650ابرده حداقل  -سطوح سنگی در حوضه آبخیز زشک
 ).1395ها است(رحیم پور و همکاران،تکنیک

مناطق خاکدار با ها توده سنگی بوده و میزان هاي آهکی، رخنمونوجود الیه به علتدر منطقه مطالعاتی پارك قهستان قاین، 
 90 از بیش سنگی رخنمون داراي حوزه هکتار از سطح 248 در مجموع و  باشددرصد می 20اي کمتر ازعمق خیلی کم و مواد واریزه

با توجه به میزان بارش ساالنه در پارك قهستان قاین  آب تولید تواند قابلیتمی و داشته باالیی روانآب تولید پتانسیل که درصد است
از طرفی این حجم آب استحصالی منبع پایدار براي آبیاري تکمیلی در فصل کم باران و کاهش تنش  مترمکعب داشته باشد 195920

. با توجه به نیاز آبی موجود در منطقه و به دنبال آن باال رفتن تقاضاي آب که موجب باال رفتن ارزش اقتصادي رودآبی گیاه به شمار می
دالر براي  541کوسیستمی حاصل از استحصال آب از سطوح سنگی محاسبه گردیده که این میزان حداقل گردد، کارکردهاي اآب می

 ).1395،(قلی زاده و همکارانحوزه پارك قهستان قاین به ازاي هر هکتار خواهد بود
 هکتار اراضی توده سنگی 324حاصله از مجموع  روانآب درصد ده اگر هاي انجام شده، در ارتفاعات جنوبی مشهد فقطبررسی براساس

 هاسازه ساخت.شد تامین خواهد نهال 14000 حدود آبیاري براي مکعب متر 6000 تولید قابلیت گیرد، قرار برداري بهره مورد
تاج  بود( خواهد اقتصادي آن صرفه و مدت دراز در شهري سبز فضاي براي آبی منبع پایداري سبب هاروانآب این آوري جمع وتجهیزات

 ).1391،بخش وهمکاران
متر مکعب آب در سال استحصال  120هکتار اراضی توده سنگی  30هاي حدود در محدوده اردوگاه تفریحی دانشگاه شاهرود از روانآب

 باشد.متر مکعب باالتر از میزان نیاز ساالنه می 20گردیده که این مقدار، 
و پرجمعیت واقع در مناطق خشک و نیمه خشک به یک چالش بزرگ  براي شهرهاي بزرگ "امروزه تامین آب مورد نیاز خصوصا

تواند تبدیل شده است. در چنین شرایطی افزایش بهره وري آب در این گونه شهرها و نیز فراهم کردن منابع جدید تامین آب می
ها و نیز هم چون پشت بامراهکارهایی جهت کمک به حل این معضل باشد.در این خصوص استحصال آب باران از سطوح عایق خانگی 

ها جهت نیازهاي غیر شرب هاي تولیدي و استفاده مجدد از آنها و فاضالبهاي بی ضرر خانگی و باز چرخانی پساباستفاده از پساب
 تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش تقاضا در مناطق شهري داشته باشد.خانگی می

 -1395ل مسکونی در مشهد حجم آب استحصال شده در طول سال آبی متر مربعی منز 160از طریق سطح عایق پشت بام 
متر مکعب از طریق سینک دوم آشپزخانه مهیا  12متر مکعب از طریق باران پشت بام و  28مترمکعب بوده که  40حدود  1396

-ا فراهم مینفري ساکن در این منزل مسکونی ر 4درصد آب مورد نیاز خانوار  50تا  40گردیده است. این حجم حدود 
 ).1396نماید(دستورانی،

میلیون تومان که  4در مدرسه اي( نمونه دولتی مصلی نژاد) در شهر مشهد با بازچرخانی آب وضوخانه مدرسه( با هزینه حدود 
هاي بهداشتی و فضاي سبز مدرسه کاهش قابل توجهی در مصرف آب شهرداري مشهد تامین نموده) و استفاده در فالش تانک سرویس

متر مکعب  122به  1397متر مکعب بوده و در ماه مشابه در سال  204، 1396مشاهده گردیده است. به طوري که مصرف در سال 
دانش آموز در یک نوبت تحت اموزش دارد که نسبت به سال  370درصد کاهش). شایان ذکر است این مدرسه  60کاهش یافته است(

 قبل تغییري نداشته است.
توان به این نکته اذعان داشت که جمع آوري گیرد، میهاي شهري و غیر شهري را در برمیرح شده فوق که محیطهاي مطبا نمونه

هاي اقلیمی ایران و اصل سازگاري با کند. بلکه پذیرش موضوع و واقعیتاي را طلب نمیها سیستم خیلی پیچیدهآب باران و روانآب
 باشد.ترین عامل میمحیط مهم

المللی در چنین شرایطی عمالً توسعه برد که بر اساس رهنمودهاي بینسر میدر حال حاضر کشور در شرایط تنش آبی زیاد به 
شود. هجوم به سمت منابع استراتژیک و از بین بردن این ذخایر، امیدها را براي نه تنها توسعه بلکه حفظ مناطق متوقف شده فرض می

هاي توان عمر زیادي را براي منابع آب بسیاري از دشتترین حالت هم نمیتداوم شرایط فعلی در خوشبینانهحیات از بین برده است. با 
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اي نه چندان دور، عمالً چیزي به نام آبخوان در این کشور متصور گردید. افزایش شوري این منابع زنگ هشداري است که در آینده
 ها وجود نخواهد داشت.دشت

ها در خصوص حل مشکالت کم آبی، اتخاذ راهکارهایی با هدف تامین آب است. این موضوع حتی در متون ترین نگرانیاز مهم
کشور ما از این مرز هم  که» تنش آبی زیاد«المللی و مورد اجماع همه متخصصین جهان موکداً بحث و بررسی شده که در شرایط بین

پذیرد که اکنون بینانه هم این اصل را میاست! نگاه واقع » پایداري منطقه« نیست و نگرانی» تامین آب«عبور کرده است، هرگز مساله 
شود. هنوز ظاهراً این واقعیت پذیرفته نشده است که مشکل فقط بجران آب ي شفابخش حتی موقتی، محسوب نمیتامین آب، نسخه

 نیست، مشکل بحران مدیریت آب است.
ترین عامل محدودیت توسعه ترین و استراتژيهاي کشور، اصلیدر اغلب دشت مسلم است که کاهش منابع آب و بروز بحران آب

هاي زیرزمینی از ترین چالش کنونی دولت و جامعه دانست. بر همگان روشن است که آبتوان آن را مهمبوده و به جرات می
نفوذ ساالنه آب باران فعلی، تجدیدپذیر نخواهد اند و کل آن با شده هزار سال قبل تاکنون) ذخیره 200هاي بسیار دور(از حدود گذشته

امکان تجدید ذخیره به میزان قبلی ممکن  هاآبخانهبود. مضافاً اینکه در اثر افت مستمر سطح آب زیرزمینی و تغییرات ساختار رسوبات 
نیز خواهد گردید. پیامدهاي عالوه افت سطح آب زیرزمینی و کسري مخزن سبب تغییرات کیفی آب(القایی یا اکتسابی) باشد. بهنمی

هاي مشهد، نیشابور، کاشمر، گلپایگان، رفسنجان، کرمان، زرند، و ...) و هاي کشور(مانند دشتناگوار نشست زمین در بسیاري از دشت
لی و هاي کشور داللت بر عوارض و پیامدهاي ناگوار کاهش منابع آب دارد. با کمی تامل در تجارب منیز افزایش شوري آب در دشت

هاي اجتماعی، اقتصادي، هاي مختلف ناشی از کاهش منابع آب در بخشتوان پیامدهاي منفی و آسیبالمللی به وضوح میبین
 طور کلی محدودیت توسعه همه جانبه در جوامع مختلف را دریافت.محیطی و بهزیست

رشی کشور شرط اولیه سازگاري با محیط بوده که از بنا براین تغییر در رویکرد مصرف و استفاده از پتانسیل موجود و بضاعت با
هاي خود غافل مانده ایم. ما با ایم لیکن از داشتهنمونه هاي ارائه شده فوق جدا نمی باشد. ما امروز متاسفانه به انتقال آب توجه نموده

 دیگر هستیم.ایم که به دنبال انتقال از دریاي عمان و یا جاي آنچه که داریم و خواهیم داشت چه کرده
در غالب مناطق شهري کشور هنوز تکلیف منابع آب و مصارف آن نامشخص است. در حقیقت رویارویی با مخاطرات مختلف، 

انداز شهرها را نیز متاثر نموده و مشخص نیست منابع محدود آب به سمت تامین آب شرب و بهداشت متمرکز است و یا سندهاي چشم
 محیط زیستی منطقه و حفظ فضاي سبز که جز الینفک توسعه شهري است. توسعه رفاه اجتماعی و شرایط 

نتیجه بودن آن، انداز نامشخصی از وضعیت منابع آب قابل تامین براي توسعه شهري است که فارغ از بیروي دیگر سکه، چشم 
در این میان نه تنها جوامع روستایی، که شهرها نموده و ها و منابع آب در کالن نگاه مسئولین را صرفاً معطوف به تامین زیر ساخت

گردد. و لذا شهرها را سبب میسایر مناطق شهري هم ظاهراً در اولویت قرار نداشته و همین امر زنجیروار، گسترش مهاجرت به کالن 
عی و اقتصادي را به هاي اجتماشهرها، توسعه ناهمگون مناطق و افزایش آسیبهاي نامتوازن و صرفاً متمرکز بر کالن اتخاذ سیاست

 گشته است.» مبهم و نامفهوم«به نام توسعه پایدار، بسیار » مفهومی«همراه داشته و 
 

 و پیشنهادها گیرينتیجه
راستاي تـامین بخشـی از  در تکمیلی آبیاري جهت مناسبی روانآب تولید شرایط آبخیز هايحوزه در سنگی هايسطوح و رخنمون

کمبـود آب مورد نیاز گیاهان با هدف بهبود و تثبیت عملکرد که در فصل رشد، شرایط تنش رطوبتی را قطع نمایـد، تـامین خواهـد 
 باز و خانگی ضرر بی هايپساب از استفاده نیز و هاکـرد. همچنین استحصال آب باران از سطوح عایق خانگی هم چون پشت بام

 کاهش در توجهی قابل تاثیر تواندمی خانگی شرب غیر نیازهاي جهت هاآن از مجدد استفاده و تولیدي هايفاضالب و های پسابنچرخا
 و تریناصلی کشور، هايدشت اغلب در آب بحران بروز و آب منابع کاهش که است مسلم. باشد داشته شهري مناطق در تقاضا

ترین چالش کنونی دولت و جامعه دانست. بنابراین تغییر در توان آن را مهموده و به جرات میب توسعه محدودیت عامل تریناستراتژي
 شده ارائه هايرویکرد مصرف و استفاده از پتانسیل موجود و بضاعت بارشی کشور شرط اولیه سازگاري با محیط بوده که از نمونه

 .است آن بر تاکیدي
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