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 چكیده
 

 یها دنبال کشف راه که بشر به شود یآب باعث م یمتتقاضا و ق یشافزا یی،زدا کاهش منابع آب، جنگل

مختلف آن  های یوهاستحصال آب و ش. خود باشد یازآب مورد ن ینتأم یبرا یننو های یآور و فن یدجد

استحصال آب  یها گسترش روش حال ینبا ا .الت مرتبط با منابع آب را حل کندمشك ینا تواند یم

داشته باشد و ممكن است  یزرا در منابع آب حوزه آبخ یا ناخواسته یدرولوژیكیه یامدهایپ تواند یم

 رولوژیكییدحفظ خدمات ه یبرا دست یینآب در مناطق پا یدسترس یرا بر رو یمنف یامدهایپ

 باشد یم یعیطب یطمح اب سازگار ،یسنت یها روش استحصال آب به که ینبا توجه به ا. بگذارد بوم زیست

بردن از   بهره ،منابع یندر ا یدشد یتمحدود یجادو ا یفراوان از منابع آب یها استفاده یلدل امروزه به یول

فنون  ازتا جوامع مختلف با استفاده  رددا یمنابع آب الزم م یتاست. محدود یاتیح یننو های یآور فن

 یننو یها روش یطور کل به. از منابع آب، تالش کنند یحداکثر یبردار بهره یبرا یننو یها و روش یدجد

شور،  یها کردن آب یرینابرها، ش یآب از مه، بارورساز یآور شامل جمع توان یاستحصال آب را م

گونه نتیجه  توان این در نهایت می کرد. یبند سبز طبقه یرهذخ یرساختآب و ز یژرف، بازچرخان یها آب

تواند در تأمین آب در مناطق مختلف  های نوین استحصال آب می آوری های سنتی و فن گرفت که روش

و  یازدر بخش ن یرانا های در حال توسعه مانندمشكل کشورجهان مؤثر باشد ولی نكته مهم این است که 

در آب،  یمنابع اضاف ینقبل از تاًم یناست. بنابرا اندازهاز  یشو مصرف آب ب یآب یازتقاضا است و ن یزانم

 های آبخیز است. که الزمه آن مدیریت جامع حوزه مصرف کنترل شود یالگو یستیبا ابتدا
 آبخیز  های نوین، مدیریت جامع حوزه آوری رانی آبخیز، فن استحصال آب، بازچرخانی آب، حكم ها: کلید واژه

 
 

Overview of Traditional Methods and New Technologies of Water 

Harvesting 
Abstract 
 
Reduced water resources, deforestation, rising demand and water prices make human beings 

look for new methods and technologies to provide the water. Water harvesting and its various 

ways can solve these problems related to water resources. However, the development of water 

harvesting methods can have unintended hydrological consequences on water resources and 

may have negative consequences on access to water in the downstream areas for the 
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conservation of ecological hydrological services. Traditional water harvesting is compatible 

with the natural environment, but today due to the abundant use of water resources and the 

severe limitation of these resources, utilization of new technologies is vital. Water resource 

constraints require different communities to work with new technologies and new ways to 

make the most of their water resources. In general, new water harvesting methods can be 

classified as fog collection, cloud fertilization, desalination, deep water, water recirculation and 

green storage infrastructure. Finally, it can be concluded that traditional methods and new 

technologies of water harvesting can be effective in supplying water to different regions of the 

world but the important point is that the problem of developing countries such as Iran is in the 

demand and quantity of water. Therefore, prior to supplying additional water resources, the 

consumption pattern must first be controlled, which requires Integrated Watershed 

Management. 
Keywords: Water Harvesting, Water Recycling, Watershed Governance, New 

Technologies, Integrated Watershed Management 

 

   

 مقدمه -1

 

آب در  تر یشوری هرچه ب جهت بهره یآب سطح یرهروزافزون برای ذخ یازن یرهای اخ در سال

 2001و همكاران،  Bing ؛1931)عمادی و همكاران،  استوجود آمده  ـهب یااکثر شـهرها و کشـورهای دن

Markovic  ،ی،مكان یپراکندگ یفراوان است ول ینکره زم یاگرچه منابع آب بر رو(. 2012و همكاران 

 ینا تواند یآن م مختلف های یوه. استحصال آب و شیستنقاط مناسب ن یآن در برخ یفیتو ک یزمان

استحصال آب  یها سامانه ینمهم ا یاز اجزا یكیبارش که  یرابع آب را حل کند، زمشكالت مرتبط با منا

 یطشرا یرثتحت تاً تر یشاستحصال آب ب یها سامانه ی. طراحباشد یر مهم آب میامنبع بس یکهست 

منـابع آب  یریتچون استحصال آب باران جهت مـد متعددی هم بردهای راهاقدامات و . باشد یم یمحل

 توان یاند. م یافتهتوسعه  یطیا استعدادهای محمتناسب ب ان،جه کخش یمـهخشـک و ن در منـاطق

کارشناسان در جهت  یتو خالق ابتكارات برداری از آب باران، محصول های بهره یکادعا کرد که تكن

؛ 1931)بهزادفر،  استاستحصال آب باران برای مصارف مختلف  یبخش نمودن دانش بومروزآمد و اثر

Karkee ،2002 .)که در مناطق خشک و  شود یاطالق م ییها روش یهکل آب باران به استحصال

ب اها روان روش ین. در اباشد یمعمول م یممستقیرو غ مستقیم طور آب از باران به ینمخشک برای تاً یمهن

مخازن  در یرهذخ یاو  ینزم به نفوذ دادن یلهوس شود به یالببه س یلتبد که یناز باران قبل از ا یناش

آب باران از پشت بام  یآور جمع(. 1939گیرد )طباطبایی،  یبرداری قرار م کوچک مهار و مورد بهره

 یها آب یتو هدا یمناطق کوهستان یها و صخره دار یبش یها سطح دامنه ها، یاطفرش ح ها، سنگ خانه

اند که  بوده یمیقد یها از جمله روش یاز،در مواقع مورد ن یبردار مخازن جهت بهره استحصال شده به

استحصال آب که شامل استفاده از آب در حوزه  .کنند یها استفاده م ملل جهان از آن یبرخ یزهنوز ن

 یدرولوژیكیه یراتثتاً استشده است ممكن  یطراح "در محل"دست آوردن  به یاست و برا یزآبخ

 (.1930 ی،و عبداله یعور ی)اسمعل بگذارد دست یینآب در دسترس در مناطق پا یخود را بر رو

 تواند یاستحصال آب باران م ،وجود دارد نقاط کشور اکثر که در یآب کم امروزه با وجود بحران 

که البته در اکثر نقاط جهان  باشد آب باران در محل بارش یرهمناسب ذخ یریتیکارهای مد از راه یكی
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با (. 1931بخش،  ؛ تاج1939همكاران،  )کومه وباشد  یو اجرا م یبررسطرح کارآمد در حال  یکعنوان  به

را در منابع آب  یا ناخواسته یدرولوژیكیه یامدهایپ تواند یاستحصال آب م یها گسترش روش حال ینا

 دست یینآب در مناطق پا یدسترس یرا بر رو یمنف یامدهایداشته باشد و ممكن است پ یزحوزه آبخ

 (.Viollet ،2002؛ 1931رسول و همكاران،  اداتبگذارد )س یستماکوس یدرولوژیكیحفظ خدمات ه یبرا

رفته دارد،  گذاری و تكنولوژی پیش د سدها که نیاز به سرمایههای متمرکز و بزرگ مانن امانهس برخالف

 ین دلیل ازهم باشند. به می وری ساده دارند و در ابعاد کوچک قابل اجراآ های استحصال آب فن امانهس

 (. بنابراین1931و طباطبایی یزدی،  )چكشی توان استفاده نمود میودیت مكانی این روش بدون محد

های نوین  آوری های سنتی و نیز فن تحقیق حاضر سعی بر این موضوع دارد تا مرور جامعی بر روش

 استحصال آب بپردازد.

   

 ها مواد و روش -2

 

مقاالت معتبر  یبررس و با مرور منابع در متون و ای با استفاده از روش کتابخانه حاضر یقتحق

 ی،اسناد یلدر روش تحل شده است. یگردآور یاسناد یلو با استفاده از روش تحل یو خارج یداخل

 یآور جمع مختلفمنابع و مقاالت  یناز ب یاجتماع های یدهپژوهش درباره موضوعات و پد های داده

های سنتی و  مرور روشمقاله بر  ینا چون تمرکز(. 1932و عرفان منش،  فسایی ی)صادق دگرد یم

داده شد  تشخیص منظور مناسب ینبرای ا یفیک یقروش تحق باشد های نوین استحصال آب می آوری فن

و  ینتر از مهم یكی .داد مورد استفاده قرار تری یشب یاتمورد مطالعه را با جزئ یدهایتوان پد یم یراز

های مناسب برای  محل ییو شناسا یابی نمكا ،آوری آب جمع های امانهس یریکارگ مراحل به ینتر ضروری

 .تكنولوژی است یناجرای ا

   

  نتایج و بحث -9

بوده  تری یشب یتاهم یو جهان دارا یراندر ا یربازمختلف استحصال آب از د یها کاربست روش

باشد ولی امروزه  های سنتی نزدیک به محیط طبیعی می روش که استحصال آب به با توجه به این. است

بردن از   های فراوان از منابع آبی و ایجاد محدودیت شدید در این منابع بهره دلیل استفاده به

با استفاده از فنون  جوامع مختلف تا دارد الزم می منابع آب یتمحدودهای نوین حیاتی است.  آوری فن

 یزدی، ییاطباو طب ی)چكش کننداز منابع آب، تالش  یحداکثر یبردار بهره یبرا یننو یها و روش یدجد

 یتتقو یآور )فن یانسان یها و استفاده یکابرد در بخش کشاورز استحصال آب دو هدف عمده. (1931

 یرینکاهش ورود منابع آب ش ها، یالبس یکاهش دب یرزمینی،ز های یآ یهتغذ یشافزا یرین،ش یها آب

 باشد. می و...( یاهابه در
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ر کلی استحصال آب شامل استحصال باران )محلی( و استحصال سیالب )غیرمحلی( است. طو به

ها که از دیرباز مورد استفاده قرار  این روششود.  بام و رواناب بهره گرفته می در استحصال محلی از پشت

 گیرند. مورد استفاده قرار میو هم شهری  در مناطق غیرشهریهم اند  گرفته

های سطحی مورد  آوری و استحصال رواناب تر برای جمع ها بیش این روشدسته اول از  -الف

بندی، پیتینگ، فاروئینگ، بند مخزنی،  هایی از قبیل سكوبندی، بانكت روشگیرند.  برداری قرار می بهره

و پخش  انبار آب، تورکینست، ، خادین، آهارTankaبندان، خوشاب، حفیره، هوتک، هاللی آبگیر،  آب

 .سیالب

باشد که از چهار قسمت اصلی  ها می بام ها برای استحصال آب از پشت سته دوم از این روشد -ب

بام منازل و  آوری، ناودان، مخزن و خروجی( تشكیل شده است. این سامانه در پشت )سطح جمع

تواند بسته به نوع استفاده و هزینه از جنس فلزی، آسفالت،  شوند و می های صنعتی نصب می مكان

 پوشالی )سبز( و سفالینه باشند.چوبی، 

های شهری مورد استفاده قرار  ها برای استحصال آب از معابر و خیابان دسته سوم از این روش -ج

باشد که  های( شهری می ها و آبراهه ها )کانال ها استفاده از جوی گیرند. نوع معمول و سنتی این روش می

آوری نموده  شوند را جمع باالدست وارد حوضه شهری میرواناب سیالبی حاصل از باران را که از مناطق 

 دهند.  های معین انتقال می و به مكان

های زیرزمینی )یا زیرقشری( مورد استفاده  ها برای استحصال آب دسته چهارم از این روش -د

اند  رفتهصورت معمول و سنتی از دیرباز مورد استفاده قرار گ ها که به گیرند. از انواع این روش قرار می

 در یهستند که نقش مؤثر یرزمینیاستحصال آب ز یافق یساتستاً وجزتوان به چاه، قنات ) می

(، چشمه و اند خشک داشته یمهدر مناطق خشک و ن یژهو هب زیرزمینی از منابع آب ینهبه یبردار بهره

در  طحییرسآب ز های یانمهار جر یبرا ینسطح زم یرهستند که در ز یموانع) سدهای زیرزمینی

نهر  یاکه در عرض رودخانه  یمعمول یبرخالف سدها یرزمینیز ی. سدهاگردند یم یجادا طبیعی آبرفت

 یرو آب را در ز کنند یرا مسدود م یرزمینیآب ز یانجر شوند، یساخته م سطحی آب یرهمنظور ذخ به

 ( اشاره نمود.نمایند یم یرهذخ ینسطح زم

رویه از منابع آب  ای که پیامد مهم برداشت بی یر مسئلهالبته شایان ذکر است که در سالیان اخ

در سطح  یقعم یها شكاف یجادباعث ا یننشست زمباشد.  زیرزمینی بوده است بحث نشست زمین می

در خراسان،  یدهپد ینگردد. ا یها م چاه یزائ ها و لوله ساختمان یچاه، خراب یها شدن لوله کج ین،زم

 باشد. روز در حال گسترش می به روزکشور  یاه دشت تر یشاصفهان، کرمان و ب

 

 باران استحصال آب یها روش -9-2

باران نقش مستقیم و یا غیرمستقیمی در ایجاد  ،هایی که در بخش قبل ارائه شدند اگرچه روش

صورت جداگانه مورد  های استحصال آب باران به سامانه ،دلیل اهمیت باالی آن کند ولی به ها ایفاء می آن

توانند ترکیبی از  میشوند  هایی که در این بخش مطرح می اند. البته برخی از روش قرار گرفته بررسی
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های  دهنده نمای معمول و کلی از روش ( نشان1شكل ) های معمول و سنتی را در برگیرند. روش

 باشد. استحصال آب باران می
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی استحصال آب بارانها انواع روش -1شكل 

 

 اند: ( توضیح مختصری داده شده1های ذکر شده در شكل ) در زیر برخی از این روش

سیستم سنتی استحصال آب اطالق  به Meskat: این روش در کشور تونس با نام (Meskat) بندسار -

نام  هح تحت کشت بوجود دارد که در مجاورت اراضی مسط Meskatنام  هشود. در این روش یک سطح آبگیر ب یم

Manqa های دارای سرریز محصور  سطوح آبگیر، از اطراف توسط پشته قرار گرفته است. برخی مواقع این

 کند. داخل منطقه کشت هدایت می جریان رواناب را بدون فرسایش به تواند شوند که می می

های  در عرض مسیل الباًرود که غ کار می ههای قدیمی عریضی ب در توصیف دیواره (:Jessour) خوشاب -

ها زیاد  رو ارتفاع دیواره شدند. چون شیب مسیل بسیار زیاد است، از این پرشیب در جنوب تونس احداث می

نشین و  شود، رسوبات ته مانی که آب در پشت دیواره جمع میمرور زمان طی سالیان متمادی ز خواهند بود. به

 شود. رشد گیاهان فراهم می مناسب برای یک محیط شوند و نهایتاً فشرده می

در این تكنیک قسمتی از جریان مسیل از میسر اصلی خود خارج  (:Water spreading) یالبپخش س -

شود. در این منطقه آب فقط  مناسب هستند، هدایت می طرف اراضی مجاور که برای کشت گیاهان زراعی هو ب

لیات توزیع و پخش آب با کمک شود. عم محسوب میعنوان مكمل بارندگی  هدر ناحیه ریشه گیاهان ذخیره و ب

شود. جریان آب توسط یک دیواره خاکی به مكان دیگری خارج از مسیر مسیل انتقال  هایی انجام می سازه

 هموار، یكنواخت و منظم با شیب مالیم نیاز دارد. های نسبتاً سیالب به زمینابد. اجرای سیستم پخش ی می

 

 ل آبنوین استحصا های روش -9-9

 استحصال آب باران

 سطوح بزرگ آبگیر سطوح کوچک آبگیر

 خارج از مسیل مسیل آبراهه بام پشت داخل مزرعه

های  ردیفی، تراس سامانه بین

های  روی خطوط تراز، حوضه

های  کوچک رواناب، پشته

های کوچک،  كتتراز، بان

 Meskatخطوط رواناب و 

مخازن کوچک آب 

ای، زراعت در  مزرعه

بسترهای سیالبی و 
Jessour های  پخش سیالب، پشته

بزرگ، مخازن ذخیره آب، 

 ای انبار و سامانه رواناب تپه آب
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 ی، صنعت یتآب ، رشد جمع یادز یآب و هوا ، تقاضا یجهان ییراتتغ یجهدر نت یمنابع آب جهان

دلیل  های زیرزمینی آب به از طرفی سفره روبرو هستند. یرگ چشم ییراتبا تغ ینیشدن و شهرنش

ه بایستی از اند. بنابراین در بحث مدیریت منابع آب، امروز رویه دچار اختالل شدیدی شده ها بی برداشت

های نوین به این معنی نیست که  آوری های بهینه و جدید استفاده شود. البته استفاده از فن روش

روزآوری نمود تا  ها را به ها سنتی استحصال آب را کنار گذاشت، بلكه بایستی این سامانه بایستی سامانه

توان  های نوین استحصال آب را می روشطور کلی  بتوان حداکثر استفاده بهینه را از منابع آبی نمود. به

و  بازچرخانی آب ،های ژرف های شور، آب رین کردن آبآوری آب از مه، بارورسازی ابرها، شی شامل جمع

بندی کرد. در ذیل توضیحات مختصری در مورد هر یک از  طبقه)مناطق شهری(  سبز یرهذخ یرساختز

 ها ذکر شده است: این روش

 مه )رطوبت موجود در اتمسفر(استحصال آب از  -9-9-1

سطح زمین بوده و حاصل اشباع آب در اتمسفر است. از نظر  مه ابری است که پایه آن نزدیک به

صورت معلق در هوا  ههایی است که ب ای از قطرات و کریستال جهانی هواشناسی مه مجموعه سازمان

روش باصرفه و نوین و در عین حال با سابقه برای تهیه آب و ایجاد منبع غیرمرسوم یک  وجود دارند.

های تأمین آب  باشد. هزینه استحصال آب از مه نسبت به سایر روش استفاده از آب موجود در مه می

چنین تكنولوژی ساده و قابل دسترس، استحصال آب با کیفیت خیلی خوب و  . همتر است نسبتاً کم

آوری جدید بوده است.  های متمادی عوامل مورد توجه قرار گرفتن این فن منبع آب برای سالپایداری 

صورت قطرات آب در داخل ظروف بزرگ ذخیره  های توری تغلیظ شده و به قطرات مه روی شبكه

شوند و برای مصارف آبیاری و آشامیدنی مورد  مخازن آب هدایت می هایی به شوند و از طریق لوله می

آوری  گیرند. بسته به شرایط جوی و غلظت مه موجود در منطقه هر سامانه قادر به جمع اده قرار میاستف

ها در مناطق خشک یا  کننده باشد. بهترین مكان برای نصب این جمع لیتر آب در هر روز می 20تا  10

له شیلی، پرو، در حال حاضر کشورهای مختلفی در جهان از جماست.  1200تا  200ساحلی با ارتفاع بین 

 (2)  کنند. شكل عمان و مراکش از این طرح در سطح وسیعی برای تولید منابع آبی جدید استفاده می

 باشد. می ایرانای از سامانه استحصال آب از مه در کشور  نمونه
 

 
 (1932جنوب شرق ایران )نگاره از محمودی و همكاران، ای از سامانه استحصال آب از مه  نمونه -2شكل 
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 بارورسازی ابرها -9-9-2

و رشد  سرد یدر ابرها یخ یرشد بلورها ابر با هدف یکافزودن مواد به داخل  یلهوس ، بهابرها یبارورساز

 یابرها روش یبارور یگرعبارت د باران است. به یابارش برف  یشافزا یجهو در نت گرم یدرون ابرها یها قطرک

شكل  از ابر به تری یشآب ب یمیاییکه در آن با استفاده از مواد ش است یعیطب یابرها یبر رو یرگذاریتأث یبرا

 یبارور یها باران سرد و طرح یدتول یبرا رهااب یکه در بارور یعوامل ترین یشب .شود یبرف درست م یاباران 

ش رواین کربن منجمد( هستند.  اکسید ی)د خشک یخنقره و  یدید روند یکار م بارش برف به یتتقو یابرها برا

باشد. منظور از  ت اساسی شامل محدودیت در مقدار بارش و محدودیت سیاسی میدارای دو محدودی

درصد بر مقدار بارش  12تا  10توان بین  محدودیت بارش این است که در بحث بارورسازی ابرها حداکثر می

سی هم این بحث مطرح تر از این بستگی به نوع ابر و ضخامت ابرناکی دارد. در محمدودیت سیا افزود و بیش

دیگر شوند  زای طبیعی به مرز هم شود که ممكن است کشورهای دارای مرز نزدیک مانع از ورود ابرهای باران می

های اجرایی باروری ابرها شامل استفاده از  روش و باعث افت کیفیت و کمیت بارش در کشورهای دیگر شوند.

 است. یمااز هواپ استفاده و به هوا ینزم یپرتاب تیزااز تجه استفاده ،ینیزم یزاتجهتاستفاده از 

 شور یها کردن آب یرینش -9-9-9

 یگذار یهسرما یازمندشور ن ینیزمیرز یها ها و آب یاچهدر ،یاییشور در یها استحصال آب از آب

 یااز آب در یریندرصد آب ش 92مختلف جهان عربستان با استحصال  یکشورها یانباشد. در م یم یفراوان

هزار  221 وزانهبا استحصال ر یرانکشور ا یانم ینجهان داشته و در ا یکشورها ینم نخست را در بمقا

های  کن ای از این کار مربوط به آب شیرین نمونهکشورها دارد.  ینا یانمترمكعب آب مقام دهم را در م

در  یا یشهش یا ییكساده بوده و سرپوش پالست یدیآب خورش یهاصول کار دستگاه تصفباشد.  خورشیدی می

کف  یدکند. با عبور اشعه خورش یم یفاا یستمرا در عملكرد س یدیدستگاه نقش عمده و کل یسطح فوقان

و  گرمآب شور داخل خود را  یا یاباشد، آب در یرنگ م یاهجذب باالتر گرما س یبرا حوضچه آب شور که معموالً

که  یا یشهسرپوش ش یاز برخورد به سطح داخلشده و پس  یجادرود، سپس بخار آب ا یدرجه حرارت باال م

آب مقطر،  ینا یآور کند که با جمع یم یرکن است، شروع به تقط یرینداخل آب ش یتر از دما ینآن پائ یدما

 ( ارائه شده است.9کن خورشیدی در شكل ) ای از دستگاه آب شیرین نمونه .یدآ یدست م به یرینآب ش
 

 
 کن خورشیدی شیرین ای از دستگاه آب نمونه -9شكل 
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 ژرف یها آب -9-9-2

و  یممكن را بررس یها راه ینبهتر یدوجود دارد، اما با یآب مقابله با مشكل کم یبرا یمختلف یها ینهگز

 یهتصف ، کن یرینانتقال آب، استفاده از آب ش ی،سدساز یرزمینی،ز یها مانند حفر چاه ییها استفاده کرد. روش

 یدمف ینهزم ینتوانند در ا یکه م ندهست یكیتكن یها حل همه از جمله راه یاریبنوع آ ییرآب و فاضالب و تغ

 یداست که با یموضوع مهم شود استفاده یها در چه زمان و مكان روش یناز ا یکاز هر  ینكهواقع شوند اما ا

 یزیكیو ف یربود آب از لحاظ تئو مشكل کم یبرا یحل عنوان راه ژرف به یها استفاده از آب آن توجه شود. به

 ،اند ها رفته پروژه ینسراغ ا به یقاو شمال آفر یانهخاورمپرآب شدن در  یایبا رو یگرد یممكن است و کشورها

دنبال  به یا افزودهچه ارزش  ؟نه شودیاست که چقدر قرار است هز ینپروژه بحث بر سر ا ینا یاما در اجرا

 تضمین داده شوداگر  یآب از آب ژرف حت ینمرد پروژه تاًدر مو؟ خواهد بود یدارحل، پا راه ینو چقدر ا ؟دارد

را برآورده  یازهان یآب، تمام یزانم ینا یااست که آ ینال اؤهم س شود، باز یم ینمتاً یفیتآب با ک یکه فردا کل

ی نیست؟ هزینه حفاری هر حلقه چاه یازآب، ن یزانم یشبه افزا یگرکه د نمود ینتوان تضم یم کند و یم

های اتمی، شوری بیش از حد از مواردی هستند که بایستی قبل از  در نقاط عمیق و ژرف، آلودگیاکتشافی 

 یوستنپ یقتحق نظرات کارشناسان از به یبند در جمع تر مورد مطالعه قرار گیرند. هایی بیش اجرای چنین پروژه

نخواهد  یآب گذر از بحران کم یراب یدیکل ییتنها ژرف به یها گفت که آب یدژرف، با یها آب از آب ینمپروژه تاً

عنوان منبع  شود، به یمحسوب م یندگانآ یبرا یراثیکه م یلیژرف فس یها آب یمتوان به منابع عظ یبود و نم

اردن، عربستان، شمال هند،  یبی،مانند ل ییکه در کشورها یا تجربه .روزانه آب، اکتفا کرد شتبردا ینمتاً

 نبوده است. یزآم یتقرار گرفته و موفقو مصر مورد استفاده  یمن ین،فلسط

 

 بازچرخانی آب -9-9-2

دهد و شامل فاضالب  یم یلدر منازل و ادارات را تشك یدیدرصد فاضالب تول ۰0از  یشب یآب خاکستر

آشپزخانه  یشوئ از هرزآب ظرف یو بخش ی، روشوئلباس، وان حمام، دوش حمام یشو از شست یناش یدیتول

 خانهدر داخل  یدر محل مناسب یا جداگانه یکش ها را توسط لوله بخش ینا یدیتول بتوان فاضالب اگر است.

بخش  ینا یسادگ شده اجرا نمود، به پساب جمع ینا یبرا یساده و مقدمات یهتصف یستمس یککرد و  یآور جمع

ان مجموعه در داخل هم صیمصارف خا ، دوباره بهرو شدن به شبكه فاضالب یرسراز یجا هتواند ب یاز فاضالب م

موعه مثل باغچه، استفاده در سبز مج یفضا یاریصورت عمده شامل آب مصارف به ین. اآن برسدخارج  یا

 یالت)ا یكامانند آمر یافته توسعه یکشورها. هاست آن یرنظا و یرزمینیمنابع آب ز یهها، تغذ تانک توالت فالش

که از روش  یدندرس یجهنت یناند و آخر به ا ب را رفتهتوسعه منابع آ یرمس ایرانمشابه کشور  یم( با اقلیفرنیاکال

چرا  نباید دنبال این روش رفت؟که چرا  ینجاستآب و فاضالب استفاده کنند. حال سوال ا یو بازچرخان یهتصف

استفاده از آب های پایدار رفت؟  حل تكرار شود و بعد به سراغ این راه ها همه اشتباهات آن بایستیاول 

کار  ینوجود داشته باشد که ا یو سطح یرزمینیاز منابع آب ز یتر برداشت کم یازن شود یباعث م یخاکستر

 .کند یهم کمک م یستز یطعالوه بر حفظ منابع آب، به حفظ مح

 

 زیرساخت ذخیره سبز -9-9-2



 

 

9 

آب با  ینا یمو از ورود مستق کند یشهر استفاده م یبرا یعنوان منبع از آب باران به یدجد سامانه ینا

آب باران با  یریتمد یدروش جد ین. اکند یم یریشهر و رودخانه جلوگ یرامونپ یها آن به برکه یآلودگ یمامت

آب باران  یآور از تنها جمع یشب یکار دهد یکه نشان م شود یشناخته م یسبز و اشتراک یرهذخ یرساختنام ز

 یستم. سکند یکمک م یزن تر یشب یفراهم ساختن خدمات و امكانات اجتماع و به دهد یانجام م مكان یکدر 

شهر  زیستی یطمحهوا و حفظ تنوع  یشهر در تابستان، کاهش آلودگ یبه کاهش دما یزدرختان ن یدار نگه

ای  ( نمونه2شكل ) .گیرد یمورد استفاده قرار م یبهداشت های یسها و نظافت سرو یدانم یاری. آبکند یکمک م

 کند. از این سامانه را ارائه می
 

 
 ای از سامانه زیرساخت سبز و اشتراکی مونهن -2شكل 

   

 نتیجه گیری -2
 

تـر آب   منبع متعـادل  یک یجادمنظور ا فقدان بارش و به مدت یکاهش عواقب طوالن یاستحصال آب برا

تـوان   همراه دارد که از آن جمله می گیری از فن استحصال آب مزایای زیادی به . بهرهگیرد یمورد استفاده قرار م

آلـودگی ناشـی از اخـتالط انـواع      مرسانی از سد، عد های متمرکز آب کاهش اتكا به سیستم یلاز قب یاردمو به

ای، امكـان تـاًمین آب سـاکنین منـاطق دور افتـاده، مشـارکت        آلودگی حاصل از فرسایش آبراهه پساب و گل

هـای سـنتی    سـازه  یاحیـا های مذکور و  داری سامانه گسترده مردم بومی منطقه در مراحل طراحی، اجرا و نگه

ـ   یآب یازتقاضا است و ن یزانو م یازدر بخش ن یراناشاره نمود. مشكل کشور ا از بـاال اسـت.    یشو مصـرف آب ب

ـ  یانـدازه کـاف   . بـه مصرف کنترل شود یالگو یستیدر آب، اول با یمنابع اضاف ینقبل از تاًم ین،بنابرا  یلپتانس

ـ  از چالش کم رفت برون یبرا یدارحل پا آب در کشور وجود دارد، پس راه ینتاًم مصـرف و   یاصـالح الگـو   ی،آب

بـر و از لحـاظ    زمـان  یو علم یحل منطق عرضه آب. متأسفانه چون راه یشو مصرف آب است نه افزا یازکاهش ن

که  در حالی شود یزود بازده گذاشته م یحل ها راه یبرا تر یشب ها گذاری یهسرما یناست بنابرا ینهپر هز یاسیس

کنند تا به توسعه پایدار  گذاری یهسرما یستیبا یادیبن یها حل راه یبرامدیران به این نتیجه برسند که  بایستی

 برسند.

   

http://cityfuture.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae/planter_at_oxford/
http://cityfuture.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae/planter_at_oxford/
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 صفحه. 212. آبخیزداری و حفاظت خاک، انتشارات محقق اردبیلی، 19۰3اسمعلی عوری، ا و خ. عبداللهی،  -

 یشهما ین. اولیاکشور کن یاتبا تجرب یی: آشنایسنگ های یزدگ نیرو. استحصال آب باران از ب1931بهزادفر، م.  -

 .. مشهدیرانا آبگیر های سطوح سامانه

 یرهای سطوح آبگ سامانه یمل یشهما ینهفتم، آب یدارپا یناستحصال آب باران ضرورت تام، 1931بخش، م.،  تاج -

 .1931 اسفندماه دوم و اول ،تهران ،باران

منظور تامین آب  ای جهت استفاده از دانش بومی به استحصال آب باران شیوه، 1931یزدی. چكشی، ب و ج. طباطبائی  -

 .1931مشهد آذرماه  ،های سطوح آبگیر باران اولین همایش ملی سامانه. در مناطق خشک

 طقاستحصال آب باران درمنا چند روش جمع آوری رواناب و یمعرف، 1931رسول، م.، م. اکبری و س. دخانی.  سادات -

از منابع  یانتص یمل یشهما ینسوم و یرانا یزداریآبخ یعلوم و مهندس یمل یشهما یزدهمینس، خشک نیمه و خشک

 .1-3، یلی، دانشگاه محقق اردب 1931مهرماه  11و  10، یستز یطو مح یعیطب

لنامه راهبرد مبانی روش شناسی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی. فص، 1932ا و ا. عرفان منش. صادقی فسایی،  -

 .21-31. 23فرهنگ. شماره 

 یران،باران ا یرهای سطوح آبگ استحصال آب برای مناطق خشک، مجله سامانه های یل، پتانس1939ج.  یزدی، ییطباطبا -

 .9 شماره، 2دوره 

 رد و استحصال آب باران یتدر هدا ینهای نو روش یبررس، 1931عمادی، ج.، م. نصری.، ی. مرادی و ک. گمار.  -

 .1931 اسفندماه دوم و اول ،تهران ،باران یرهای سطوح آبگ سامانه یمل یشهما ینهفتم، شهر یدونی فر منطقه

حجم  سازی ینهبام و به کرد استحصال آب باران از سطح پشت عمل ی، بررس1932و م. تاج بخش.  یانکومه، ز.، ه. معمار -

 .2 شماره، 9 دوره، یرانباران ا یربگهای سطوح آ ، مجله سامانهیرجند)مطالعه موردی ب مخزن
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