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 از دیرباز تا امروز خشک ونیمه خشک درمناطق باران آب استحصال
 

 1*دلعلی آزاده

 )aliazadedel71@gmail.com(، پست الکترونیک دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري، دانشگاه ارومیه -*1
 

 چکیده
 ازاز زمینهزمینه  ایینایین دردر رارا پربیاريپربیاري وو غنییغنیی سنتیسنتی فرهنگفرهنگ ماما کهکه چراچرا نیستنیست نوینینوینی وو جدیدجدید پدیدهپدیده آبآب آوريآوري جمعجمع وو استحصالاستحصال فرآیندفرآیند

 سالسـال هزارهزار 55 تاتا 33 بهبه  اییراناییران جملهجمله ازاز دنیا،دنیا، دردر وخاكوخاك آبآب مدیریتمدیریت بومیبومی هايهايروشروش قدمتقدمت . داریمداریم یادگاریادگار بهبه دد خوخو پیشینیانپیشینیان تجربیاتتجربیات

شتهگذشـته ازاز ها،ها،نشیننشین آبخیزآبخیز  . دارنیددارنید کاراییکارایی مختلفمختلف مناطقمناطق دردر هاهاروشروش ایناین هنوزهنوز نوین،نوین، هايهايروشروش توسعهتوسعه رغمرغم علیعلی. میرسدمیرسد پیشپیش  تاتـا گذ

 میتوانمیتوان سیل،سیل، ازاز برداريبرداري بهرهبهره بربر عالوهعالوه آنهاآنها  کمیککمیک بهبه کهکه میکنندمیکنند بنابنا ییییهاهاسازهسازه بومیبومی دانشدانش بربر تکیهتکیه بابا وو خاكخاك وو سنگسنگ کمککمک بابا حالحال

ناطقمنـاطق دردر ویژهویژه بهبه بزرگبزرگ ييهاهارودخانهرودخانه شبکهشبکه ازاز خارجخارج  دردر پهناوريپهناوري مناطقمناطق وجودوجود . دادداد کاهشکاهش نیزنیز رارا فرسایشفرسایش وو رسوبرسوب سیل،سیل، شدتشدت  م

 سطوحسـطوح ييهاهاسامانهسامانه مانندمانند ییییهاهاروشروش ازاز تاتا کندکند میمی ایجابایجاب هستند،هستند،  روبیروروبیرو آبآب نبیودنبیود ییاییا کمبیودکمبیود معضیلمعضیل بابا کهکه خشکخشک نیمهنیمه وو خشکخشک

یريگیـري بهرهبهره بابا آنهاآنها کردنکردن روزروز بهبه وو تکمیلتکمیل بابا توامتوام استاست آبآب استحصالاستحصال  وو آوريآوري جمیعجمیع بیرايبیراي سینتیسینتی روشروش کیهکیه بیارانبیاران آبگیرآبگیر نشدانـش ازاز گ  دا

شک دمان مناطق خشک و نیمـه خشـک انانرر  .شودشود استفادهاستفاده آّب،آّب، تامینتامین منظورمنظور بهبه اقلیمیاقلیمی شرایطشرایط  بیابیا سیازگاريسیازگاري وو تطبییقتطبییق دردر نویننوین وفنونوفنون مه خ دمان مناطق خشک و نی
صل از بارشبه منظور تامین آب مورد نیاز خود براي مصارف کشاورزي، شرب و خانگی مجبـور هسـتند از آب حاصـل از بارش ستند از آب حا بور ه ستفاده هـا اسـتفاده به منظور تامین آب مورد نیاز خود براي مصارف کشاورزي، شرب و خانگی مج ها ا

اند. در این اند. در این مناطق خشک و نیمه خشک از سالیان دراز خود را با این محیط سخت و خشن سازگار کردهمناطق خشک و نیمه خشک از سالیان دراز خود را با این محیط سخت و خشن سازگار کردهکنند. مردمان هوشمند کنند. مردمان هوشمند 
سیالبی را باشد. مردمان این مناطق آبیاري سـیالبی را هاي موقتی میهاي موقتی میها و جریانها و جریانمناطق تنها منبع آب قابل دسترس براي آبیاري، سیالبمناطق تنها منبع آب قابل دسترس براي آبیاري، سیالب باشد. مردمان این مناطق آبیاري 

خاب روش ه به تنـوع روشـهاي استحصـال آب بـاران، بایـد در انتخـاب روش همچنین با توجهمچنین با توج  .انداندشان انتخاب کردهشان انتخاب کردهبه عنوان اساس زندگیبه عنوان اساس زندگی ید در انت باران، با صال آب  شهاي استح نوع رو ه به ت
صادي و یی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیعآن، توپوگرافی زمین، نوع خـاك، عمـق خـاك و عوامـل اقتصـادي و هاهامناسب به ویژگیمناسب به ویژگی مل اقت خاك و عوا مق  خاك، ع یی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیعآن، توپوگرافی زمین، نوع 

بي بـهاهااجتماعی هر منطقه توجه جدي نمود. فشار بر منابع آب، افزایش اثرات زیست محیطی ناشی از پروژهاجتماعی هر منطقه توجه جدي نمود. فشار بر منابع آب، افزایش اثرات زیست محیطی ناشی از پروژه بدتر زرگ و بـدتر ي  شدن شـدن زرگ و 
نابع شیرین از منابع سنتی را محدود میکند. برداشت آب باران فرصتی مناسب براي تقویـت منـابع   کیفیت آب، توانایی برداشت آبکیفیت آب، توانایی برداشت آب یت م شیرین از منابع سنتی را محدود میکند. برداشت آب باران فرصتی مناسب براي تقو

طر ، کاهش دبی پیک، کاهش خطـر استحصال آب باعث تامین یک منبع آب اضافی براي مناطق شهري و غیرشهرياستحصال آب باعث تامین یک منبع آب اضافی براي مناطق شهري و غیرشهري. . آب می باشدآب می باشد ، کاهش دبی پیک، کاهش خ
سنتی و هـاي سـنتی و شود. در این مقاله سعی شده با معرفی شیوهشود. در این مقاله سعی شده با معرفی شیوههاي زیر زمینی میهاي زیر زمینی میو تغذیه آبو تغذیه آب  آب گرفتگی معابر، بهبود کیفیت آبآب گرفتگی معابر، بهبود کیفیت آب هاي 

 مدرن مدیریت منابع آب، استحصال آب به عنوان روشی مدیریتی در جهت توسعه پایدار مورد بحث قرار گیرد.مدرن مدیریت منابع آب، استحصال آب به عنوان روشی مدیریتی در جهت توسعه پایدار مورد بحث قرار گیرد.
 

  کلیدي: هايواژه
 هاي آبگیر و منابع آبهاي آبگیر و منابع آب، استحصال آب، سیستم، استحصال آب، سیستمسیالبسیالب
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 مقدمه
شودرا شامل می شـود  بزرگبزرگ  هايهايشود، همچنین بخشی از اکوسیستمشود، همچنین بخشی از اکوسیستمهاي مختلفی مصرف میهاي مختلفی مصرف میي حیات است و به روشي حیات است و به روشآب مایهآب مایه   را شامل می 

که در که تولید مثل تنوع زیستی به آن بستگی دارد. کمبود آب شیرین تنها مشکل مناطقی بـا آب و هـواي خشـک نیسـت بلکـه در  ست بل شک نی هواي خ با آب و  که تولید مثل تنوع زیستی به آن بستگی دارد. کمبود آب شیرین تنها مشکل مناطقی 
یره جمله کاهش ظرفیت ذخیـره ل بحرانی است. کمبود آب به دالیلی از ل بحرانی است. کمبود آب به دالیلی از خوب، دسترسی به آب سالم یک مشکخوب، دسترسی به آب سالم یک مشک  ييمناطقی با عرضهمناطقی با عرضه جمله کاهش ظرفیت ذخ

ناطق شود. پیش از این، استحصال آب تنهـا بـراي منـاطق آب، نفوذ کم، نوسانات فصلی و ساالنه بارش و تبخیر زیاد ایجاد میآب، نفوذ کم، نوسانات فصلی و ساالنه بارش و تبخیر زیاد ایجاد می  سازيسازي براي م ها  شود. پیش از این، استحصال آب تن
ته ب نیز گسـترش یافتـه مناطق نیمه مرطوب و مرطومناطق نیمه مرطوب و مرطو  استحصال آب دراستحصال آب درگرفت اما اخیراگرفت اما اخیراخشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار میخشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار می سترش یاف ب نیز گ

 ..))Sivanappan, 2006((استاست
بودن هاي مانند کمبود بارش و بـاال بـودن جمع آوري و ذخیره سازي آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک که داراي ویژگیجمع آوري و ذخیره سازي آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک که داراي ویژگی باال  هاي مانند کمبود بارش و 

جاد و هاي مختلف جمع آوري و ذخیره سازي آب باران بـا اسـتفاده از ایجـاد و میزان تبخیر و تعرق هستند اهمیت زیادي دارد. شیوهمیزان تبخیر و تعرق هستند اهمیت زیادي دارد. شیوه ستفاده از ای با ا هاي مختلف جمع آوري و ذخیره سازي آب باران 
بهاي سطوح آبگیر باران از دیر باز روشی براي تامین آب جهت مصارف مختلـف بـاحداث سامانهاحداث سامانه لف  بودهویـژه کشـاورزي بـودهه ه هاي سطوح آبگیر باران از دیر باز روشی براي تامین آب جهت مصارف مخت شاورزي  یژه ک ست ( اسـت ( و ا

یر آبهاي نظیـر آبهاي متداول در بهره برداري از آبهاي متداول در بهره برداري از آبهاي سطوح آبگیر باران یکی از روشهاي سطوح آبگیر باران یکی از روش). سیستم). سیستم13761376قدوسی، قدوسی،  سیالبی و هـاي سـیالبی و هاي نظ هاي 
یک گردد و در اراضـی مجـاور یـا نزدیـک اصل از باران جمع آوري و ذخیره سازي میاصل از باران جمع آوري و ذخیره سازي میباشد. در استحصال آب رواناب حباشد. در استحصال آب رواناب حآب باران میآب باران می یا نزد جاور  ضی م گردد و در ارا

کوچکی، گیرد ( علیـزاده و کـوچکی، محل جمع آوري جهت آبیاري تکمیلی و یا سایر مصارف مورد استفاده قرار میمحل جمع آوري جهت آبیاري تکمیلی و یا سایر مصارف مورد استفاده قرار می یزاده و  ظور ) بـه منظـور 13651365گیرد ( عل به من  (
صرفه دستیابی به اهداف توسعه پایدار و کشاورزي پایدار در مناطق خشک از جملـه ایـران، صـرفه  یران،  له ا مدیریت جـویی در مصـرف آب و مـدیریت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و کشاورزي پایدار در مناطق خشک از جم صرف آب و  جویی در م

هره هاي جـوي یکـی از راهکارهـاي اجرایـی مـدیریت و بهـره مناسب آب و خاك ضروري است. بهینه سازي بهره برداري از ریزشمناسب آب و خاك ضروري است. بهینه سازي بهره برداري از ریزش مدیریت و ب یی  هاي اجرا کی از راهکار جوي ی هاي 
میبرداري از آب قابل دسـترس بـه ویـژه بـراي احیـاء و توسـعه کشـاورزي و منـابع طبیعـی مـی عی  نابع طبی شاورزي و م سعه ک یاء و تو براي اح یژه  به و سترس  شد (باشـد (برداري از آب قابل د  & Hoogmoes)،،19819844با

Stroosnijder . . 
Balasubramanya  ))20062006 ( ( با به بررسی امکان استفاده از آب باران به عنوان منبعی بدون آلودگی براي آشـامیدن پرداخـت. بـا خت.  شامیدن پردا به بررسی امکان استفاده از آب باران به عنوان منبعی بدون آلودگی براي آ

ستفاده از ي مانند کلـر زنـی، ضـدعفونی خورشـیدي و اسـتفاده از هاهاي جمع آوري آب باران از پشت بام منازل با روشي جمع آوري آب باران از پشت بام منازل با روشهاهااستفاده از روشاستفاده از روش شیدي و ا ضدعفونی خور نی،  لر ز ي مانند ک
براي ي باال باعث کاهش آلودگی و مناسـب شـدن آب بـراي هاهاهمه روشهمه روشنیترات نقره که آلودگی آب را کاهش می داد نشان داد که  نیترات نقره که آلودگی آب را کاهش می داد نشان داد که   شدن آب  سب  ي باال باعث کاهش آلودگی و منا

 آشامیدن می شود. آشامیدن می شود. 
سازي لذا هدف از این مقاله معرفی انواع روشهاي استحصال آب در مناطق شهري و روستایی جهت بهینه سـازي  برداري از بهـره بـرداري از لذا هدف از این مقاله معرفی انواع روشهاي استحصال آب در مناطق شهري و روستایی جهت بهینه  هره  ب

سایر و سـایر کشاورزي و منابع طبیعی کشاورزي و منابع طبیعی   مدیریت و بهره برداري از آب قابل دسترس به ویژه براي احیاء و توسعهمدیریت و بهره برداري از آب قابل دسترس به ویژه براي احیاء و توسعهجهتجهت  هاي جويهاي جويریزشریزش و 
 ..باشدباشدمیمیاهداف اهداف 

 
 هامواد و روش

 تهیه شده است.تهیه شده است.  یا اسناديیا اسنادي  ايايي کتابخانهي کتابخانهاین تحقیق با استفاده از روش مطالعهاین تحقیق با استفاده از روش مطالعه
 

 نتایج و بحث
 تعریف استحصال آب 

ساالنه به معنی جمع آوري و ذخیره آب باران و رواناب حاصـل از آن و اسـتفاده از آن بـراي آبیـاري سـاالنه  یاري  براي آب ستفاده از آن  صل از آن و ا تع و محصـوالت، مراتـع و به معنی جمع آوري و ذخیره آب باران و رواناب حا صوالت، مرا مح
درختان، مصارف خانگی و دام و تغذیه آب زیرزمینی است. اجراي این طرح باعث  افزایش آب مورد نیاز در دسترس و در نتیجه درختان، مصارف خانگی و دام و تغذیه آب زیرزمینی است. اجراي این طرح باعث  افزایش آب مورد نیاز در دسترس و در نتیجه 

 . . Taghvaee abrishmi, 2007)((گرددگرددمنجر به تولید اقتصادي میمنجر به تولید اقتصادي می
 مفهوم استحصال آب در کشاورزي

به آب همچنین براي مصارف خانگی و اهداف صنعتی باعث افزایش نیاز بـه آب   افزایش تقاضا براي آب بویژه براي بخش کشاورزيافزایش تقاضا براي آب بویژه براي بخش کشاورزي همچنین براي مصارف خانگی و اهداف صنعتی باعث افزایش نیاز 
هکتار زمین هکتار زمین   44بطور مثال بطور مثال می شود بنابراین استحصال آب باران باعث افزایش بهره وري کشاورزي در مناطق روستایی می شود.  می شود بنابراین استحصال آب باران باعث افزایش بهره وري کشاورزي در مناطق روستایی می شود.  

ضی هکتـار اراضـی   22ت. در صورتیکه ت. در صورتیکه میلیمتر بارش داریم، این میزان بارش براي تولید هر محصولی کافی نیسمیلیمتر بارش داریم، این میزان بارش براي تولید هر محصولی کافی نیس  150150با بارش ساالنه با بارش ساالنه  تار ارا هک
گر یابد و اگـر کشت صورت نگیرد و سهم بارندگی ساالنه خود را به نیم دیگر منتقل کند میزان تولید افزایش میکشت صورت نگیرد و سهم بارندگی ساالنه خود را به نیم دیگر منتقل کند میزان تولید افزایش می کل هکتـار از کـل   33یابد و ا تار از  هک
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 اراضی به استحصال آب براي بخش باقیمانده زمین اختصاص دهیم میزان تولید بسیار بیشتر از حالت قبل می شود. اراضی به استحصال آب براي بخش باقیمانده زمین اختصاص دهیم میزان تولید بسیار بیشتر از حالت قبل می شود. 
 ب در مناطق خشک اهداف استحصال آ

 بهبود شرایط زندگی مردم ساکن در مناطق خشکبهبود شرایط زندگی مردم ساکن در مناطق خشک
 هاي زیرزمینی هاي زیرزمینی جایگزین کردن منبعی از آب بجاي استفاده از آبجایگزین کردن منبعی از آب بجاي استفاده از آب

 کاهش ریسک سیالبکاهش ریسک سیالب
 کاهش ریسک فرسایش خاكکاهش ریسک فرسایش خاك

 هاي زیرزمینیهاي زیرزمینیتغذیه آبتغذیه آب
 کاهش ریسک و افزایش تولید کاهش ریسک و افزایش تولید 

میآب و منطقه هدف است. استحصال آب مـیهاي یک سیستم استحصال آب شامل سطح آبگیر، محل ذخیره هاي یک سیستم استحصال آب شامل سطح آبگیر، محل ذخیره مولفهمولفه ند در توانـد در آب و منطقه هدف است. استحصال آب  توا
تاه رواناب سطحی از یک سطح آبخیز کوچک بـا طـول کوتـاه   1هاي آبگیر کوچکهاي آبگیر کوچکسطح کوچک یا سطح بزرگ انجام شود. سیستمسطح کوچک یا سطح بزرگ انجام شود. سیستم طول کو با  رواناب سطحی از یک سطح آبخیز کوچک 

شده و شود و آب استحصالی در محـل ریشـه گیـاه ذخیـره شـده و در یک قطعه زمین زراعی انجام میدر یک قطعه زمین زراعی انجام می  این روشاین روش  کند.کند.جمع آوري میجمع آوري می یره  یاه ذخ شه گ حل ری شود و آب استحصالی در م
آب را از سطح بزرگتري جمع آوري کرده و در داخل مخزنی ذخیره آب را از سطح بزرگتري جمع آوري کرده و در داخل مخزنی ذخیره   2هاي آبگیر بزرگهاي آبگیر بزرگرسد. سیستمرسد. سیستممصرف گیاه میمصرف گیاه می  مستقیما بهمستقیما به

 آورده شده است.آورده شده است.  11که در شکل که در شکل   شودشودو سپس به منطقه هدف منتقلمیو سپس به منطقه هدف منتقلمیکندکندمیمی
 

 
 )Prinz, 2011) (چپ سمت( مقیاس کوچک آب استحصال و) راست سمت( مقیاس بزرگ آب استحصال سیستم): 1( شکل

 
 چهارچوب طبیعی شرایط استحصال آب 

بارش هاي استحصال آب بستگی به بارش که شامل متوسط بارش در هر فصل، تغییرات ساالنه بارش، توزیـع بـارش حجم برنامهحجم برنامه   یع  هاي استحصال آب بستگی به بارش که شامل متوسط بارش در هر فصل، تغییرات ساالنه بارش، توز
نوع هاي خاك مانند عمق خاك منطقه (عمیـق بـودن)، نـوع در فصل بارانی، شدت بارش و تعداد وقایع بارش در هر فصل و ویژگیدر فصل بارانی، شدت بارش و تعداد وقایع بارش در هر فصل و ویژگی بودن)،  یق  هاي خاك مانند عمق خاك منطقه (عم

 آبخیز( نرخ تولید رواناب آن) و کیفیت خاك (ظرفیت نگهداري باال) دارد. آبخیز( نرخ تولید رواناب آن) و کیفیت خاك (ظرفیت نگهداري باال) دارد.   خاك حوضهخاك حوضه
 

 هاي استحصال آب روش
ساس گیرد که رایج ترین نوع طبقه بنـدي آن بـر اسـاس هاي متفاوتی صورت میهاي متفاوتی صورت میي استحصال آب به روشي استحصال آب به روشهاهاطبقه بندي سیستمطبقه بندي سیستم بر ا ندي آن  گیرد که رایج ترین نوع طبقه ب

هاي با هاي با مزرعه) و سطوح آبگیر بزرگ ( سیستممزرعه) و سطوح آبگیر بزرگ ( سیستموسعت سطح آبگیر است که شامل سطوح آبگیر کوچک (پشت بام منازل و داخل وسعت سطح آبگیر است که شامل سطوح آبگیر کوچک (پشت بام منازل و داخل 
 . . نشان داده شده استنشان داده شده است  22در شکل در شکل   هاي سیالبی) استهاي سیالبی) استشیب زیاد و سیستمشیب زیاد و سیستم

 
 ي استحصال آب در مناطق روستاییهاروش

ساس ي متفاوتی صورت می گیرد که رایج ترین نوع طبقه بندي آن بـر اسـاس هاهاي استحصال آب به روشي استحصال آب به روشهاهاطبقه بندي سیستمطبقه بندي سیستم بر ا ي متفاوتی صورت می گیرد که رایج ترین نوع طبقه بندي آن 
ي با ي با هاهاست که شامل سطوح آبگیر کوچک (پشت بام منازل و داخل مزرعه) و سطوح آبگیر بزرگ ( سیستمست که شامل سطوح آبگیر کوچک (پشت بام منازل و داخل مزرعه) و سطوح آبگیر بزرگ ( سیستموسعت سطح آبگیر اوسعت سطح آبگیر ا
 ). ). 13921392ي سیالبی ) است(چکشی و طباطبایی، ي سیالبی ) است(چکشی و طباطبایی، هاهاشیب زیاد و سیستمشیب زیاد و سیستم

                                                           
1-Micro Catchments 
2 -Macro Catchments 
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 هاي سیالبی سیستم
سیالبمدت از طریق انحراف سـیالبهاي جوي کوتاههاي جوي کوتاههاي تولیدي ناشی از ریزشهاي تولیدي ناشی از ریزشاستفاده از سیالباستفاده از سیالب سیلهـا از مسـیلمدت از طریق انحراف  هههـا و آبراهـهها از م ها و هـا و ها و آبرا

ستفاده پخش آنها در اراضی کم شیب به منظور ذخیره رطوبت در پروفیل خاك براي زراعت دیم که در حال حاضر نیز مـورد اسـتفاده  مورد ا پخش آنها در اراضی کم شیب به منظور ذخیره رطوبت در پروفیل خاك براي زراعت دیم که در حال حاضر نیز 
 گیرد. گیرد. قرار میقرار می

 
 هاهاي شیبدار یا جمع آوري رواناب از حاشیه تپهسیستم

شیب ه اراضی همـوار در پـایین دسـت شـیب این روش که به پخش سیالب معروف است رواناب سطحی توسط مجاري کوچک باین روش که به پخش سیالب معروف است رواناب سطحی توسط مجاري کوچک ب ست  پایین د موار در  ه اراضی ه
سترش شود. در واقع پخش سیالب مجموعه عملیاتی است که موجب تمرکز و گسترده شدن آبهاي غیر متمرکز و گسـترش منتقل میمنتقل می شود. در واقع پخش سیالب مجموعه عملیاتی است که موجب تمرکز و گسترده شدن آبهاي غیر متمرکز و گ

 باشد. باشد. آن در اراضی کم شیب میآن در اراضی کم شیب می

 
  آب استحصال هايروش): 2( شکل

 ايمزرعه درون هايسیستم
نسبتا ساده با صرف هزینه اندك دارند. به آسانی قابل اجرا بوده و سازگاري نسبتا نسبتا ساده با صرف هزینه اندك دارند. به آسانی قابل اجرا بوده و سازگاري نسبتا اي طراحی اي طراحی هاي آبگیر درون مزرعههاي آبگیر درون مزرعهسیستمسیستم

یر کننـد. سـطوح آبگیـر زیادي دارند. توانایی بیشتري در تولید رواناب نسبت به سطوح بزرگ دارند و فرسایش خاك را کنترل میزیادي دارند. توانایی بیشتري در تولید رواناب نسبت به سطوح بزرگ دارند و فرسایش خاك را کنترل می سطوح آبگ ند.  کن
هممداوم و تحمل زحمات نسبتا زیـاد دارد. مهـمکوچک در هر شیبی و براي هر نوع محصولی قابل اجراست، اما نیاز به نگهداري کوچک در هر شیبی و براي هر نوع محصولی قابل اجراست، اما نیاز به نگهداري  یاد دارد. م -مداوم و تحمل زحمات نسبتا ز

ناب، هاي کوچک روانـاب، هاي کوچک، حوضچههاي کوچک، حوضچههاي هاللی شکل، چالههاي هاللی شکل، چالههاي تراز، پشتههاي تراز، پشتههاي درون مزرعه اي شامل پشتههاي درون مزرعه اي شامل پشتهترین سیستمترین سیستم هاي کوچک روا
 سطوح نواري، بند سار و تراس بندي روي خطوط تراز است. سطوح نواري، بند سار و تراس بندي روي خطوط تراز است. 

 
 پشت بام منازل 

آبخیز در نظر گرفته شده و کلیه نزوالت ریخته شده برروي این سطح به آبخیز در نظر گرفته شده و کلیه نزوالت ریخته شده برروي این سطح به   در این روش سطح پشت بام منازل به عنوان سطحدر این روش سطح پشت بام منازل به عنوان سطح
میشود. این سیسـتم مـیهاي اهلی استفاده میهاي اهلی استفاده میشود و از این آب براي شرب  دامشود و از این آب براي شرب  دامطرف یک مخزن هدایت میطرف یک مخزن هدایت می ستم  نهتوانـد در گلخانـهشود. این سی ند در گلخا ها، هـا، توا

 شود. شود.   ها جمع آوري و سپس ذخیره سازيها جمع آوري و سپس ذخیره سازيحیاط منازل و یا هر سطح غیر قابل نفوذ دیگري مانند جادهحیاط منازل و یا هر سطح غیر قابل نفوذ دیگري مانند جاده
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 The University of Arizona Cooperative(دهددو نمونه مخزن جمع آوري آب از سقف منازل را نشان می): 3شکل (

Extension,2012( 
 

 استحصال آب در مناطق شهري 
یع عالوه مشکل اصلی توزیـع ه ه مناطق شهري به دلیل شدت باالي آلودگی و جمعیت زیاد با تقاضاي زیاد آب روبه رو هستند. بمناطق شهري به دلیل شدت باالي آلودگی و جمعیت زیاد با تقاضاي زیاد آب روبه رو هستند. ب عالوه مشکل اصلی توز

یراست. تقاضاي آب در مناطق شـهري بـراي مصـارف خـانگی، غیـرآب آب نامناسب با دسترسی نسبتا کم نامناسب با دسترسی نسبتا کم  خانگی، غ صارف  براي م شهري  مدارس و خـانگی ماننـد مـدارس و است. تقاضاي آب در مناطق  ند  خانگی مان
شاورزي هاي آبی، استفاده زیسـت محیطـی و اسـتفاده کشـاورزي ها، صنایع، استفاده تفریحی و سرگرمی مانند شنا و ورزشها، صنایع، استفاده تفریحی و سرگرمی مانند شنا و ورزشبیمارستانبیمارستان ستفاده ک طی و ا ست محی هاي آبی، استفاده زی
 کشاورزي شهري است. مناطق شهري با مشکالتی زیادي مرتبط به آب روبه رو هستند از جملهکشاورزي شهري است. مناطق شهري با مشکالتی زیادي مرتبط به آب روبه رو هستند از جملهها و ها و ها، باغچهها، باغچهبراي پاركبراي پارك

 کمبود آب از منابع سنتی و بنابراین استحصال آب یک منبع عرضه مکمل است.کمبود آب از منابع سنتی و بنابراین استحصال آب یک منبع عرضه مکمل است. -
 هاي شهري، استحصال آب به عنوان یک اقدام کاهش سیالب است.هاي شهري، استحصال آب به عنوان یک اقدام کاهش سیالب است.سیالبسیالب -
 نوان یک روش تغذیه مصنوعی است.نوان یک روش تغذیه مصنوعی است.ي زیرزمینی، استحصال آب به عي زیرزمینی، استحصال آب به عهاهابرداشت زیاد از آببرداشت زیاد از آب -
 ها است. ها است. ي طبیعی، استحصال آب به عنوان یک روش تجدید کننده این آبي طبیعی، استحصال آب به عنوان یک روش تجدید کننده این آبهاهاو آبراههو آبراهه  هاهااز بین رفتن دریاچهاز بین رفتن دریاچه -

تکنولوژي مدیریت آب در مناطق شهري جهت بهبود کیفیت آب و کاهش تغییرات هیدولوژیکی است. شهري شدن نه تنها تکنولوژي مدیریت آب در مناطق شهري جهت بهبود کیفیت آب و کاهش تغییرات هیدولوژیکی است. شهري شدن نه تنها 
مینقطه پیک جریان می شود بلکه باعث کاهش جریان پایه نیز مـیباعث افزایش فراوانی و اندازه باعث افزایش فراوانی و اندازه  لوژي تکنولـوژي (().). Price, 2014((شودشـودنقطه پیک جریان می شود بلکه باعث کاهش جریان پایه نیز  تکنو

 مناسب بستگی به رژیم جریان داردکه عبارتند از:مناسب بستگی به رژیم جریان داردکه عبارتند از:
ي نفوذ و پیاده ي نفوذ و پیاده هاهاي نگهدارنده زنده، حوضهي نگهدارنده زنده، حوضههاهاي نفوذ، سیستمي نفوذ، سیستمهاهاها، ترانشهها، ترانشههاي براساس نفوذ جریان آب شامل گودالهاي براساس نفوذ جریان آب شامل گودالتکنیکتکنیک

سطحی و آب هاي زیر سـطحی و آب ي مشخص این گروه کمک به تقویت جریان پایه از طریق تغذیه جریاني مشخص این گروه کمک به تقویت جریان پایه از طریق تغذیه جریانهاهاویژگیویژگی  ازاز. . روهاي نفوذپذیراستروهاي نفوذپذیراست هاي زیر 
 . . ))Fletcher et al., 2013((زیرزمینی استزیرزمینی است

 )Swales(ها گودال
شود. ي کم عمق از زمین، که مرطوب یا باتالقی است که ممکن اسـت بطـور طبیعـی یـا توسـط انسـان سـاخته شـود. هاهاقسمتقسمت ساخته  سان  سط ان یا تو عی  طور طبی ست ب ي کم عمق از زمین، که مرطوب یا باتالقی است که ممکن ا

ین گودالو افزایش نفوذ آب باران طراحی می شوند. ایـن گودال  هاهامصنوعی اغلب براي مدیریت رواناب، کاهش آالیندهمصنوعی اغلب براي مدیریت رواناب، کاهش آالیندهي ي هاهاگودالگودال به بـه   هاهـاو افزایش نفوذ آب باران طراحی می شوند. ا
عث منظور کاهش سرعت رواناب و حفظ آن با گسترش رواناب به صورت افقی در روي زمین (در طول خطوط ارتفاعی تـراز) باعـث  تراز) با منظور کاهش سرعت رواناب و حفظ آن با گسترش رواناب به صورت افقی در روي زمین (در طول خطوط ارتفاعی 

در طول گودال می تواند با ایجاد سایه باعث کاهش تبخیر آب شود در طول گودال می تواند با ایجاد سایه باعث کاهش تبخیر آب شود   هاهاتسهیل نفوذ آب به خاك می شوند. کاشت درختان و بوتهتسهیل نفوذ آب به خاك می شوند. کاشت درختان و بوته
))2013,,..la te zaetLla te zaetL ( (شکل)شکل)44-11 .( .( 

 )Infiltration basin( هاي نفوذ حوضه
کی از شود. یکـی از هاي نفوذ براي نگهداشت رواناب براي مدت کوتاهی تا آب به سطح آب زیرزمینی نفوذ کند استفاده میهاي نفوذ براي نگهداشت رواناب براي مدت کوتاهی تا آب به سطح آب زیرزمینی نفوذ کند استفاده میحوضهحوضه شود. ی

خاك با استفاده از سـایت پوشـش گیـاهی و خـاك   هاهااست که باعث تصفیه رواناب و جذب آالیندهاست که باعث تصفیه رواناب و جذب آالینده))BMP((تی تی بهترین اقدامات مدیریبهترین اقدامات مدیری یاهی و  شش گ سایت پو با استفاده از 
ین . ایـن هاي نفوذ براي مناطق زهکشی بزرگ مناسب است و آب ذخیره شده در سطح حوضچه قابل مشاهده استهاي نفوذ براي مناطق زهکشی بزرگ مناسب است و آب ذخیره شده در سطح حوضچه قابل مشاهده استشود. حوضهشود. حوضهمیمی . ا

یه باید توانایی نگهداري آب را به اندازه کافی داشته باشند تا تصفیه آب به حد مجاز برسد و همچنـین توانـایی تخلیـه   هاهاحوضچهحوضچه نایی تخل نین توا باید توانایی نگهداري آب را به اندازه کافی داشته باشند تا تصفیه آب به حد مجاز برسد و همچ



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران مین همایش ملی سامانههفت
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_____________________________________________________________________________ 
 

335 
 

 ). ). 44-22(شکل (شکل ..))13911391(پاك باز و پیر مرادیان، (پاك باز و پیر مرادیان، رواناب را هرچه سریعتر داشته تا فضاي کافی براي سیالب بعدي داشته باشندرواناب را هرچه سریعتر داشته تا فضاي کافی براي سیالب بعدي داشته باشند
 )TrenchesInfiltration(هاي نفوذ ترانشه

یره هاي نفوذ براي مناطق زهکشی کوچک مناسب است و  رواناب را در مخلوطی از شن و سنگ و خارج از دیـد ذخیـره رانشهرانشهتت ید ذخ هاي نفوذ براي مناطق زهکشی کوچک مناسب است و  رواناب را در مخلوطی از شن و سنگ و خارج از د
خاك تر از سنگ سطحی براي اخذ رسـوبات زیـر خـاك کند. ترانشه توسط یک فیلتر پوشیده شده و یک الیه از فیلتر کمی پایینکند. ترانشه توسط یک فیلتر پوشیده شده و یک الیه از فیلتر کمی پایینمیمی یر  سوبات ز تر از سنگ سطحی براي اخذ ر

 ,Norrström((پذیري تمیز شوندپذیري تمیز شونداي براي حذف رسوبات و احیاي نفوذاي براي حذف رسوبات و احیاي نفوذد بطور دورهد بطور دورههاي نفوذ بایهاي نفوذ باینشهنشهتراتراها و ها و گیرد.  حوضچهگیرد.  حوضچهقرار میقرار می

 ). ). 44-33(شکل (شکل ) ) 2005
 )Raingardensهاي نگهدارنده زنده ( سیستم

من، شود. رواناب در یک منطقه که شامل یک نوار بـافر چمـن، هاي سطحی حذف میهاي سطحی حذف میدر این سیستم آلودگی و رسوب از روانابدر این سیستم آلودگی و رسوب از رواناب بافر چ شود. رواناب در یک منطقه که شامل یک نوار 
مینگهدارنده، الیه آلی یا یک الیه مالچ، خاك زراعی و گیاهان است جمع آوري مـیبستري از شن و ماسه، سطح بستري از شن و ماسه، سطح  تدریج شـود و بتـدریج نگهدارنده، الیه آلی یا یک الیه مالچ، خاك زراعی و گیاهان است جمع آوري  شود و ب

یابد و بطور یکنواخت در سطح نگهدارنده که متشکل یابد و بطور یکنواخت در سطح نگهدارنده که متشکل و ماسه سرعت آن کاهش میو ماسه سرعت آن کاهش میکند. ابتدا رواناب با عبور از الیه شن کند. ابتدا رواناب با عبور از الیه شن نفوذ مینفوذ می
فوذ به تدریج به منطقه نگهدارنده زنده یا تبخیر و تعرق نفـوذ   شود و سپسشود و سپسیک الیه آلی یا پوشش و خاك زراعی است توزیع مییک الیه آلی یا پوشش و خاك زراعی است توزیع میاز از  به تدریج به منطقه نگهدارنده زنده یا تبخیر و تعرق ن
 ).).44-44شکل شکل ((  ))Trowsdale & Simcock., 2011( ( کندکندمیمی

 )Porous pavements(پیاده روهاي نفوذ پذیر
بتن و دهد آب از سطوحی کـه معمـوال نفـوذ ناپـذیر اسـت ماننـد آسـفالت و یـا سـیمان، بـتن و پذیر اجازه میپذیر اجازه میهاي نفوذهاي نفوذپیاده روپیاده رو سیمان،  یا  سفالت و  ند آ ست مان پذیر ا فوذ نا موال ن که مع دهد آب از سطوحی 

تان از آن ا نفوذ کند. باران و برف ممکن است آب زیرزمینی را تغذیه کنند و هوا براي تغذیـه ریشـه گیاهـان و درختـان از آن ههپارکینگپارکینگ هان و درخ شه گیا یه ری ا نفوذ کند. باران و برف ممکن است آب زیرزمینی را تغذیه کنند و هوا براي تغذ
ترل کنند. این سطوح باعث کاهش ریسک آبگرفتگی معابر، حفظ آب زیر سـطحی و نفـوذ تـدریجی آن بـه خـاك، کنتـرل عبور میعبور می خاك، کن به  تدریجی آن  فوذ  سطحی و ن کنند. این سطوح باعث کاهش ریسک آبگرفتگی معابر، حفظ آب زیر 

لوگیري از آب و حفظ فلزات در ساختار نگهدارنده خـود بـراي جلـوگیري از   ها به دي اکسید کربن وها به دي اکسید کربن وآلودگی از طریق تخریب هیدروکربنآلودگی از طریق تخریب هیدروکربن براي ج خود  آب و حفظ فلزات در ساختار نگهدارنده 
 ). ). 44-55شکل شکل ) () (Scholz & Grabowiecki., 2013((شودشودهاي زیرزمینی میهاي زیرزمینی میورود به آبورود به آب
 

 
 )http://www.phillywatersheds.org,2014 ,(شهري مناطق در آب استحصال هايروش): 4( شکل

صال آب هـاي بـا پوشـش گیـاهی، استحصـال آب ها، استخرها، سقفها، استخرها، سقفهاي بر اساس حفظ و نگهداشت رواناب که شامل تاالبهاي بر اساس حفظ و نگهداشت رواناب که شامل تاالبتکنیکتکنیک یاهی، استح شش گ با پو هاي 
ست در ها ممکـن اسـت در هاي ذخیره) که ویژگی مشخص این گروه، حفظ رواناب است. این روشهاي ذخیره) که ویژگی مشخص این گروه، حفظ رواناب است. این روشباران و آب سیالبی (تانک، حوضچهباران و آب سیالبی (تانک، حوضچه کن ا ها مم

 نزدیک منبع یا در انتهاي حوضه اعمال شود. نزدیک منبع یا در انتهاي حوضه اعمال شود. 
 

 )Wetlands(ها تاالب
کنند، باعث کاهش اثرات کنند، باعث کاهش اثرات ها بخش مهمی از محیط زیست طبیعی هستند. آنها سواحل را از برخورد امواج محافظت میها بخش مهمی از محیط زیست طبیعی هستند. آنها سواحل را از برخورد امواج محافظت میتاالبتاالب

فراهم شوند. آنها زیستگاهی براي حیوانات و گیاهان فـراهم هاي پایین دست و بهبود کیفیت آب میهاي پایین دست و بهبود کیفیت آب میها، تغذیه آبها، تغذیه آبسیل، جذب آالیندهسیل، جذب آالینده شوند. آنها زیستگاهی براي حیوانات و گیاهان 

http://web.uri.edu/riss
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خود در ها همچنین به دلیـل نقـش کلیـدي خـود در شوند. تاالبشوند. تاالباناتی که در هیچ جاي دیگر یافت نمیاناتی که در هیچ جاي دیگر یافت نمیکنند و شامل گیاهان و حیوکنند و شامل گیاهان و حیومیمی یدي  قش کل یل ن ها همچنین به دل
 ). ). 55-11(شکل (شکل ))Hettiarachchi, 2014((ماهیگیري، شکار، کشاورزي و تفریح و سرگرمی داراي اثرات اقتصادي هستندماهیگیري، شکار، کشاورزي و تفریح و سرگرمی داراي اثرات اقتصادي هستند

 
 )Green roofs(هاي سبز سقف

بامها براي دریافت و استفاده از آب باران آغـاز کردنـد. بـامبر روي سقفبر روي سقفرا را کاشت گیاهان کاشت گیاهان   ،،شهرهایی مانند شیکاگوشهرهایی مانند شیکاگو ند.  غاز کرد سبز هـاي سـبز ها براي دریافت و استفاده از آب باران آ هاي 
نههاي تجاري باعث ارائه منافع اقتصادي از طریق کاهش حرارت و هزینـهعالوه بر افزودن زیبایی به بام ساختمانعالوه بر افزودن زیبایی به بام ساختمان هداري هـاي نگهـداري هاي تجاري باعث ارائه منافع اقتصادي از طریق کاهش حرارت و هزی هاي نگ

 ). ). 55-22شکل شکل ((  (Mitchell et al., 2009) شودشودمیمی
 

 )Ponds(استخرها 
شک هـا یـا نهرهـاي خشـک ترین نقطه از باغ از طریق یک سري از لولهترین نقطه از باغ از طریق یک سري از لولهنگهدارنده آب را معموال به پاییننگهدارنده آب را معموال به پاییني ي هاهااستخرها یا حوضهاستخرها یا حوضه هاي خ یا نهر ها 

 ,Winewatch)کند. آنها معموال داراي آب دائمی هستند که نیاز به دریافت آب باران بیشتر در آب و هواي گرم دارندکند. آنها معموال داراي آب دائمی هستند که نیاز به دریافت آب باران بیشتر در آب و هواي گرم دارندهدایت میهدایت می

 ) .  ) .  55-33(شکل (شکل (2009

 
 )EPA,2011(باران آب نگهداشت هايروش): 5( شکل

شود. هاي مسکونی و صنعتی و انبارها، مناطق سنگفرش و بـدون سـنگفرش جمـع آوري شـود. تواند از سقف ساختمانتواند از سقف ساختمانبارش میبارش می مع آوري  سنگفرش ج بدون  هاي مسکونی و صنعتی و انبارها، مناطق سنگفرش و 
-تواند منبع آب پایدار و مناسبی را در جهت توسعه فضاي سبز ایجاد کند. استحصال آب میتواند منبع آب پایدار و مناسبی را در جهت توسعه فضاي سبز ایجاد کند. استحصال آب میجمع آوري باران از این سطوح میجمع آوري باران از این سطوح می
هاي هـاي ها، مدارس، مکانها، مدارس، مکانتواند به مناطق بزرگ مقیاس مانند پاركتواند به مناطق بزرگ مقیاس مانند پاركد. سیستم استحصال آب مید. سیستم استحصال آب میتواند با اهداف مختلفی صورت گیرتواند با اهداف مختلفی صورت گیر

شکل (در شـکل (  تقسیم شودتقسیم شودي آپارتمانی و مناطق کوچک مقیاس مانند منازل مسکونی ي آپارتمانی و مناطق کوچک مقیاس مانند منازل مسکونی هاهاها و مجتمعها و مجتمعتجاري، پارکینگتجاري، پارکینگ نه ) دو نمونـه 66در  ) دو نمو
 ..ي استحصال آب نشان داده شده استي استحصال آب نشان داده شده استهاهااز روشاز روش

 

 
-می  نشان را سبز فضاي به آب هدایت براي روها پیاده لبه برش) 2( و) 1( پذیر نفوذ سنگفرش یک): 6( شکل

 ).http://www.perviouspavement.org(دهد
اسـت.  خشک از اهمیت ویـژه اي برخـورداراستفاده بهبنه از نژوالت جوي به خصوص برف و باران در مناطق خشک و نمیه

تواند شرایط و پایداري را در برطرف کردن نیـاز آبـی گیاهـان و ایجاد با ظریب رواناب باال و ذخیره کرد رواناب حاصل ار آن می
اي سه تیمار انتخاب کردنـد، در مطالعه) 1394درختان براي فصول کم آب فراهم نماید. براي این منظور نیک نژاد و همکاران (

http://www.perviouspavement.org/
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نخورده، سط طبیعی با پوشش الشه چینی و پوشش پالستیک به رویه الشه چینی بودند. مساحت که شامل سط طبیعی دست 
درصـد احـداث  11-18مربع و به شکل مربع بودند، که در زمین شیبدار با شیب متوسط هاي آزمایش چهار مترهرکدام از کرت

سطح طبیعی با پوشش الشه چین، سـطح طبیعـی  مورد بارندگی نشان داد که رواناب حاصل از 34شده بودند. نتایج حاصل از 
باشد. میـزان بارنـدگی بـراي درصد بارندگی می 57و  20، 13دست نخورده و سطح پوشش نایلون با رویه الشه چین به ترتیب 

نایلون متر بود. بیشترین مقدار رواناب مربوط به تیمار پوشش میلی 6/2و  7/4، 3/5شروع رواناب در تیمارهاي مذکور به ترتیب 
 با رویه الشه چین بود که در این پژوهش به عنوان یک گزینه مناسب براي استحصال آب باران پیشنهاد شده است.

 

 
 )1394): نقشه اجراي طرح به همراه سطوح آبگیر باران مجهز به سیستم ذخیره آب باران ( نیک نژاد و همکاران، 7شکل (

 
خشک هاي ابداعی بومیان وکشاورزان مناطق خشک ونیمهاي از روشبی نمونههاي خراستان رضوي و جنوبندسارهاي استان

) به بررسی اثر استحصال سیالب در بندسارها بر 1395هاست. اکبري و همکاران (هاي ناشی از بارندگیجهت استحصال سیالب
منطقه داراي بندسار را انتخاب و در  5روي میزان مواد آلی و بافت خاك پرداختند. براي این کار ابتدا در منطقه مورد مطالعه 

سانتی متر حفر کردند و از سه  60هاي منتخب سه پروفیل در داخل بندسار و سه پروفیل در داخل آن به عمق هریک از محل
. ها را در آزمایشگاه مورد تجزیه وتحلیل  دادندسانتیمتر آن نمونه برداري صورت گرفت. نمونه 40-60و  20-40، 0-20عمق 

تایج نشان داد که درصد مواد آلی در داخل بندسارها بیشتر از خارج آنها است. بطور کلی نتایج نشان داد که بندسارها باعث ن
 اند.افزایش ماده آلی خاك و نیز ریزتر شدن بافت خاك گردیده

 
 و پیشنهادها گیرينتیجه

هداف موجود و کنترل رواناب و اسـتفاده از آنهـا بـراي اهـداف با توجه به ذاتی بودن پدیده خشکی در ایران استفاده بهینه از آب با توجه به ذاتی بودن پدیده خشکی در ایران استفاده بهینه از آب  براي ا ها  ستفاده از آن موجود و کنترل رواناب و ا
صارف راهبردي اساسی براي رفع کم آبی در کشور است. تقاضا براي آب روز به رو  نه فقط براي کشاورزي  بلـه بـراي مصـارف   ،،خاصخاص براي م له  راهبردي اساسی براي رفع کم آبی در کشور است. تقاضا براي آب روز به رو  نه فقط براي کشاورزي  ب

 خانگی و صنعتی افزایش می یابد. خانگی و صنعتی افزایش می یابد. 
ناب نگهداشت رواناب براي کاهش حجم ساالنه روانـاب هاي هاي استحصال آب باران بطور قابل توجهی باعث افزایش توانایی سیستماستحصال آب باران بطور قابل توجهی باعث افزایش توانایی سیستم نگهداشت رواناب براي کاهش حجم ساالنه روا

نه شود. بعالوه باعث کاهش نقطه پیک سیالب و کاهش ریسک سیالب، تامین تقاضـاي روزانـه برگشتی به سطوح توسعه یافته میبرگشتی به سطوح توسعه یافته می ضاي روزا شود. بعالوه باعث کاهش نقطه پیک سیالب و کاهش ریسک سیالب، تامین تقا
جه شـود در نتیجـه شود. استحصال آب باعث تامین یک منبع آب اضافی براي مناطق شهري و غیرشهري میشود. استحصال آب باعث تامین یک منبع آب اضافی براي مناطق شهري و غیرشهري میمثال براي آبیاري، میمثال براي آبیاري، می شود در نتی

هاي زیاد تکنولوژي هنوز درك درست از هاي زیاد تکنولوژي هنوز درك درست از هاي اخیر بسیار افزایش یافته است. با توجه به پیشرفتهاي اخیر بسیار افزایش یافته است. با توجه به پیشرفتتوجه به استحصال آب در سالتوجه به استحصال آب در سال
بارش تر بـراي پـیش بینـی بـارش هاي تحقیقاتی توسعه روشی دقیقهاي تحقیقاتی توسعه روشی دقیقساختار مکانی و زمانی بارش هنوز ضعیف است. بنابراین اولویتساختار مکانی و زمانی بارش هنوز ضعیف است. بنابراین اولویت نی  پیش بی براي  تر 

مع ي تهدیدي جدي براي انسان و آب است و همچنـین فرصـتی مناسـب بـراي جوامـع هاي شهرهاي شهرکوتاه مدت است. افزایش روانابکوتاه مدت است. افزایش رواناب براي جوا سب  صتی منا نین فر ي تهدیدي جدي براي انسان و آب است و همچ
فراهم هاي آبی حفاظت کند و یک منبع آب جدید براي شهرها فـراهم تواند از تخریب اکوسیستمتواند از تخریب اکوسیستمشهري است، استحصال آب مازاد میشهري است، استحصال آب مازاد می هاي آبی حفاظت کند و یک منبع آب جدید براي شهرها 
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هاي هاي استحصال آب و تکنولوژياستحصال آب و تکنولوژيهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی کند. بنابراین انجام تحقیقاتی براي تعیین کمیت ارزشکند. بنابراین انجام تحقیقاتی براي تعیین کمیت ارزش
 ها نیاز است. ها نیاز است. جدید براي اخذ، تصفیه و توزیع این آبجدید براي اخذ، تصفیه و توزیع این آب

شاورزي، آب نیاز به اقدامات استحصال آب در مناطق شهري و روستایی براي استفاده در کشـاورزي، آب   بنابراین، همانطور که بحث شدبنابراین، همانطور که بحث شد نیاز به اقدامات استحصال آب در مناطق شهري و روستایی براي استفاده در ک
هاي آب هاي آب آب گرفتگی معابر و تغذیه سفرهآب گرفتگی معابر و تغذیه سفره  هاي شهري،هاي شهري،آشامیدنی و سایر اهداف است. و همچنین باعث پیشگیري از ایجاد سیالبآشامیدنی و سایر اهداف است. و همچنین باعث پیشگیري از ایجاد سیالب
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