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 چكيده

ميـبا تغيير اقليي سازگاريااستحصال آب باران يكي از راهكاره و گرمايش زمين در جهان  باشد كه با تنوعم فعلي
در از آنجا كه كشور ايران در ناحيه. شود بخشي به منابع آب، موجب افزايش ضريب امنيت آبي مي اي قرار گرفته كه

و گزارشگراد در هر دهه را تجربه كرده درجه سانتي35/0تا25/0هاي اخير ميانگين افزايش دماي بين دهه ها است
مي حاكي از كمبود شديد بارش از، لذا توسعه روشدباش ها در كشور هاي جمله اجراي سامانه هاي جديد تأمين آب،

در جايگزين نمودن استحصال آب باران بجاي. رسد استحصال آب باران بويژه در مناطق روستايي ضروري بنظر مي
اند كه ازجمله هاي مختلفي مشخص شده چالش،هاي آبگيري اين سامانهمنابع تأمين آب رايج، در طول زمان اجراي 

مي آنها چالش و مديريتي ب هاي اجتماعي، اقتصادي، فني، سياسي ، بايستيها سامانهمنظور بكارگيري اينه باشد كه
و رفع شوند چالش بارندگي در بدين منظور در پژوهش حاضر، با اشاره به آمار. هاي موجود در منطقه شناخته شده

درو پتانسيل باالي استفاده از آب باران، چالش ايرانمناطق مختلف  مي كشورهاي استحصال آب باران از. شود بررسي
و مديريتي آنجاكه ظرفيت سازگاري طرح اين سامانه ها با شرايط كنوني، در پيوند نزديك با توسعه اجتماعي، اقتصادي

و دستورالعمل مي است، راهكارهاي مؤثر . شود هاي پيشنهادي الزم ارائه

 تغيير اقليم، اجتماعي، اقتصادي، فني، مديريتي: كلمات كليدي

 مقدمه

ايجاد شده گيري تغييرات اين تغيير با اندازه. باشدتغيير اقليم در واقع تغيير طوالني مدت در اقليم يك منطقه خاص مي
و هوايي منطقهدر متوسط ويژگي مي الگوهايازجمله دما،، هاي آب و بارش مشخص در. شودباد همچنين تغيير

بگيتغييرپذيري اقليم حتي اگر متوسط ويژ و هوايي ثابت باشند ميهاي آب چنين. شودعنوان تغيير اقليم درنظر گرفته
بتغييراتي مي و يا هاي آتشفشاني، تغييرات در شدت تابش نور علت فرايندهاي طبيعي مانند فورانتواند خورشيد

و يا سطوح زمين، كه در مقياس قرتغييرات بسيار آهسته در جريانات اقيانوسي و يا طوالنيهاي زماني دهه، تر اتفاقن
اس. افتند، باشدمي گراد درجه سانتي5/0هاي مراكز معتبر جهاني، دماي كره زمين در طول قرن گذشته اس گزارشـبر

و شدت آن در ده و به ميانگينههـافزايش يافته به همچنين. درجه در هر دهه رسيده است18/0اي اخير بيشتر شده
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تا،) دولتي تغييرات اقليميهيئت بين(IPCC1گزارش  اگر هيچ اقدامي براي كاهش خطرات تغيير اقليم انجام نشود،
ب 2100سال ات اقليمي، تغييراين بدنبال. گراد خواهد بوددرجه سانتي8/5الي4/1ميزان ميالدي گرمايش زمين

بپديده و تواترهاي خسارتساليصورت خشكهاي غيرعادي شكآسا، طوفانهاي برقبيشتر، سيل زا با شدت - هاي تندر،
باها، ذوب يخچالهاي گرمايي، افزايش سطح آب دري و ميطور كلي تغيير در الگوي بارشها در. دهندها خود را نشان

ب به اين مجموع، در پاسخ ميتحوالت، دو راهكار عمده و كاهش اثرصورت بازخورد مديريتي پيشنهاد . شود؛ سازگاري

بسامانه در اوايل قرن حاضر استفاده از تغييرو سازگار با عنوان آخرين گزينه منبع تأمين آب هاي استحصال آب باران
آم. اقليم كنوني شناخته شده است و جنوب اقيانوس آرام اين كار از كشورهاي چين، هند، مكزيك، ريكا، آفريقا، استراليا

و سنگاپور روش. شروع شد هاي مردن استحصال آب باران را اتخاذ همچنين كشورهايي مانند آلمان، ژاپن، آمريكا
و تقاضاي آب، همچنين پتانسيل باالي استحصال آب باران هم نيز در ايران. نمودند ، با توجه به روند افزايش جمعيت

و ذخيرهشهري توسعه در مناطق و هم در روستاهاي ايران، استحصال آب باران مييافته تواند جايگزين مفيد سازي آن،
و  ي از روستاهاي كشور ما شرايط موجود در آستانهـدر برخ. تأمين آب مورد نياز باشدمنبعو سازگار با محيط زيست

بيامروز. باشدتبديل شدن به شرايط مناطق كم آب آفريقا مي عكسكه ميتفاوت به يم نگرهاي كودكان تشنه آنجا
. اي نزديك باشيمكودكان خود در چنين شرايطي در آينده بايستي در انتظار ديدن تصاوير

ميآوري استحصال آب باران بسيار انعطاففن و تقريباً و مكاني اجرا شودپذير است و هوايي و تواند در هر شرايط آب
آبمطرح در بهرههاي روشازجمله ببرداري از فن. اندحساب نيامدههايي است كه و استحصال آب يك آوري ساده
و ). 1389،و همكاران زادههاشمي( باشد كه حتي در سطوح كوچك نيز قابل اجرا استموثرمي و ساز، اجرا ساخت

و نگهداري اي و تنها ها كار پيچيدهن سامانهتعمير گيرد اول توانايي برداشت مؤثر آب دربرميدو مسئله مهم را اي نيست
و دوم تأمين مكان مناسب براي ذخي آنباران ب. ره ميدر ابتدا اين امر ساده -بامپشتو يا رسد اما در مورد سطوح نظر

آبذخيره،بزرگ هاي . باشدپذير نميسادگي امكانب) مخزن( باران محل در يك نقطه سازي تمام
ميواقدراستحصال آب باران و نيمه خشك حل مقابله با كمبود آب در مناطق خشك ي نتايجتحقيق. باشدع راه

از بارانآب استحصالبه مشروط توانمي نيز ميليمتر 150تا متوسط ساالنه باران ارتفاعبا درمناطقي نشاندادكه
 داشت انتظارو مودن اقدام مستعد اراضيدر گندم كشتبه نسبت،تكميلي آبياري نوبت چند انجامو اطراف هاي زمين

و همكاران( شود افزوده ديم شرايطبه نسبت برابردوتا گندم عملكرد كه  ). 1389،طباطبايي
 خاكوآب منابع تلفيق منظوربكه بزرگ هايطرحاز بخشي بعنوانآب آوريجمع تكنيككه است برآن زياد تاكيد

 واهداف اجتماعيو فني،كشاورزي،اقتصادي هايديدگاهو ابعاد كليه همچنينو شود درنظرگرفته اند،شده طراحي
و( شوند منظور بنيادي توجه به ميزان بارندگي در مناطق رو، در پژوهش حاضر با از اين). 1391، چكشيطباطبايي

. استهاي استحصال آب باران در كشور پرداخته شده هاي موجود در بكارگيري سامانهبه بررسي چالشمختلف ايران، 

و روش هامواد
 منطقه مورد مطالعه

 مورد،خشكقراردارددرزمرهكشورهايخشكونيمهكه سراسر ايرانهاي اكز استانمرساالنه بارش ميانگين در اين پژوهش
از بدو تاسيس ايستگاه هواشناسي آن ايرانهاي متوسط مجموع بارش ساليانه مراكز استان).1شكل( بررسي قرار گرفت

. نشان داده شده است1در جدول برحسب ميليمتر 2005سال شهرها تا 

1. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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و موقعيت-1شكل  مورد مطالعه شهرهاينقشه ايران

سازمان: منبع( 2005از بدو تاسيس ايستگاه هواشناسي آن شهرها تا سال ايرانهاي متوسط مجموع بارش ساليانه مراكز استان-1جدول
) هواشناسي كشور

 مركز استان رتبه
 مجموع بارندگي

 ميليمترساليانه به
 آمارگيري دوره

 1956-2005 0/1359 رشت1
 1987-2005 9/864 ياسوج2
 1999-2005 2/789 ساري3
 1986-2005 0/616 ايالم4
 1952-2005 0/601 گرگان5
 1956-2005 0/509 خرم آباد6
 1959-2005 4/458 سنندج7
 1951-2005 1/445 كرمانشاه8
 1988-2005 0/426) شميران( تهران9
 1951-2005 0/346 شيراز 10
 1955-2005 7/341 اراك 11
 1951-2005 0/341 اروميه 12
 1951-2005 5/321 شهر كرد 13
 1976-2005 7/317 همدان 14
 1959-2005 0/316 قزوين 15
 1955-2005 1/313 زنجان 16
 1976-2005 9/303 اردبيل 17
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 1951-2005 9/288 تبريز 18
 1951-2005 1/279 بوشهر 19
 1977-2005 4/272 بجنورد 20
 1951-2005 2/255 مشهد 21
 1985-2005 8/243 كرج 22
 1951-2005 8/232) مهرآباد( تهران 23
 1951-2005 4/213 اهواز 24
 1957-2005 5/182 بندر عباس 25
 1955-2005 8/170 بيرجند 26
 1951-2005 9/152 كرمان 27
 1951-2005 8/122 اصفهان 28
 1986-2005 1/151قم 29
 1965-2005 8/140 سمنان 30
 1951-6/902005 زاهدان 31
 1959-8/602005 يزد 32

 انجام پژوهش روش
به كنوني اقليمهاي استحصال آب باران در شرايط موضوع استفاده از سامانهدر اين پژوهش با توجه به اهميت ايران،

و برخي نقاط داراي پتانسيل احداث اين سامانه شدبررسي آمار بارش در مناطق مختلف كشور پرداخته شد . ها مشخص
و بكارگيري هرگونه ب روشاز آنجا كه اجرا ميچالش ارايددر هر كشور، هاي رايججاي روشغيرمعمول -هاي مختلفي

وو راههاي استحصال آب باران در ايران مطرح شده است هاي استفاده از سامانهباشد، در اين پژوهش چالش كارها
ب . ها ارائه شده استمنظور رفع اين چالشابزارهاي مناسب

آهاي مختلفي در بكارگيري سامانهچالش بب باران در ايران مشخص شده هاي استحصال طور كلي به چهار دسته كه
ميزير تقسيم :شوندبندي

 اجتماعي هايچالش-1

 اقتصاديهاي چالش-2

 هاي فنيچالش-3

و مديريتيهاي چالش-4  سياسي

 نتايج
 بررسي آمار بارش در سراسر ايران

در 250متوسط بارندگي ساليانه ميليون كيلومتر مربع،65/1حدود كشور ايران با مساحت در ميليمتر بوده كه اين رقم
به60مناطق مركزي به  و در نواحي شمالي مي 1400ميليمتر و اين امر نشانميليمتر در سال دهنده پراكندگي رسد

كل كشور نميآوري آب لذا اجراي طرح جمع. لف ايران استغيريكنواخت بارندگي در مناطق مخت توباران در جيه تواند
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و فني داشته باشد و نياز زيستو بايستي ميزان استحصال آب باران با درنظر گرفتن تأميناقتصادي آبمحيطي - تغذيه
مي1با توجه به جدول. هاي زيرزميني منطقه، مشخص شود مركز استان كه داراي متوسط بارندگي17، رسد، بنظر

و توپوگرافيو اي، هيدرولوژيكياقليمي، منطقهميليمتر هستند، با مطالعه دقيق شرايط 300ساالنه بيشتر از  منطقه
ب . را دارا هستنداستحصال آب باران هاي پتانسيل اجراي طرح،بارانآوري آب جمعبودن طرح صرفهمقرون

 هاي اجتماعيچالش

و غيرشهري موجب ايجاد مشكالت اجتماعي براي ساكنين بكارگيري سامانه هاي استحصال آب باران در مناطق شهري
باين مناطق خواهد شد ميشرح ذيل كه برخي از اين مشكالت :شودمشخص

. منطقهاز طرف افراد) هرچند قديمي( استحصال آب باران هاي غيرمرسومعدم پذيرش روش-1
. هاي استحصال آب بارانطرحذينفعان تمامي در ميان گروهيعدم مشاركت-2
هاي استحصال آب هاي زيست محيطي طرحلحاظ احتمال آسيبب،منطقه طرحايجاد نگراني در بين افراد-3

. باران
و تعبيه مخزن آب باران هاي ايجاد نگراني در مورد هزينه-4 و احتمال عدم بازگشت سرمايه، در بين افراد ساخت

. منطقهكم درآمد
و موقعيت مسكوني افراد-5 هاي پس از اجراي سامانه،منطقهايجاد نگراني در مورد احتمال تغيير مكان

. باراناستحصال آب 
برداران از اين آب ايجاد تواند مشكالتي براي بهرهميكه، آوري شدهجمع كيفيت آب باراننامطلوب بودن-6

. نمايد
ب هايرابطه با سامانههاي آموزشي مناسب در كمبود برنامه-7 برداران منظور آگاه نمودن بهرهاستحصال آب باران

.هااز اين سامانه

 هاي اقتصاديچالش

ميهاي اقتصادي مختلفي روبهغيرمرسوم در هر كشوري با چالش هايآوريفنطور طبيعي، بكارگيريب از. شودرو يكي
ميها در استحصال آب باران توجيه ترين چالشمهم در رابطه با استفاده از مشكالت اقتصادي. باشداقتصادي طرح

ميهاي استحصال آب باران در ايران سامانه برا :شرح ذيل برشمردتوان

و دستگاهي در كشور كه به مطالعات آيندهع-1 ازدم وجود نهاد و در مورد مواجه با مشكالت ناشي نگري بپردازد
. نزديك، هشدار دهد افزايش تقاضاي آب در كشور در آينده

ه-2 بزينه طرحباال بودن فنهاي استحصال آب باران .هاآوري اين سامانهدليل جديد بودن
. هاي عامل از طريق پرداخت تسهيالت به كشاورزان منطقهنياز به مشاركت بانك-3
. سامانه سازيپرداخت كل هزينه طرح در همان ابتداي پياده-4
و ساير تجهيزات سامانه هاي تعميرنامعلوم بودن هزينه-5 . هاي استحصال آب بارانو نگهداري مخازن، شيرآالت
. متر در سالميلي80تا50بارندگي كمتر از دارايميزان فاقد صرفه اقتصادي در مناطق-6
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 هاي فنيچالش

آب 413هر ساله حدود مي ميليارد مترمكعب ميليارد 283 شود كه از اين مقدار حدوددر اثر نزوالت جوي وارد كشور
و تنها  و تعرق مجددا وارد جو شده يا 120مترمكعب از طريق تبخير ميليارد مترمكعب از آن، آب تجديدپذير بوده كه

و يا صر ميدر پشت سدها ذخيره شده آوري آب هاي جمعهدف از اجراي طرح. شودف تغذيه سفره هاي آب زيرزميني
متميليار 283باران در واقع استفاده از  بد ميصوررمكعب آبي است كه هر ساله و تعرق از دسترس خارج شودت تبخير

ميد كه تعميم كلي اين طرح در مقياسو بايد دقت كر ه جدي به مقوله تغذيه تواند منجر به عدم توجهاي گسترده
و آبخوانطبيعي سفره راهاي آب زيرزميني و در نتيجه آثار ناگوار زيست محيطي .د داشتدر پي خواه ها شده

ب سامانهاگر يك الحاظ فني كارآيي الزم را نداشته باشد نمياستحصال آب باران بيني شده را ارائه هداف پيشتواند
بي استحصال آب بارانهابسياري از پروژه. دهد -دليل دخالت ناكافي مالحظات فني، نميبويژه در مناطق روستايي
و يا تداوم داشته توانن . باشندد پايدار باشند

بفني در بكارگيري اين سامانههاي چالشاز جمله ميها :باشدشرح ذيل
و طراحان-1 در دقيق بارش احتمالي بيني هاي استحصال آب باران در پيشسامانهعدم توانايي كارشناسان

ب . هاي ذخيرهنظور تعيين اندازه مخزنممنطقه طرح،
آسازي بزرگ ذخيره) هايبامپشت( در مورد سطوح-2 -سادگي امكانب) مخزن(ب باران محل در يك نقطهتمام

. باشدپذير نمي
 ). غير شيرواني( هاي اغلب شهرهاي ايرانبامنامناسب پشتپوشش-3

آنناكافي بودن سازه-4 و استفاده از . هاي بهبود كيفيت آب، كنترل كيفيت آب
و نگهداري زيرساخت فني هايدستورالعملكمبود-5 آباجرا هايزنمخها،ان ازجمله ناودانبار هاي استحصال

و بومي نبودن توليد اين سامانه و اتصاالت مربوطه .هاآبگيرها
. هاي پروژهناكافي بودن انتقال اطالعات فني به ذينفع-6
و مصالح محلي-7 و استفاده از مواد . گزينش ضعيف فني
و ساز-8 آبهاي سامانه لولهو نگهداري نامناسب) پشتيباني( طراحي، ساخت . انتقال

و مديريتيچالش  هاي سياسي

و حتي برخي مؤسسههاي غيرهاي اجتماعي، سازمانماندر بسياري از موارد، ساز هاي خيريه، فاقد دولتي، ادارات دولتي
ميو مديريتي هاي سياسيدستورالعمل بدر حمايت از استحصال آب باران و حتي اگر داشته باشند في ورت ناكاصباشند

ها موجب نرخ باالي هاي مديريتيدر اجراي پروژهناكافي بودن مهارتطور كلي،ب. شرايط حاكم محلي دارندو براي
بسامانه هاي مديريتي مطرح در بكارگيريچالشازجمله. باشدشكست مي مشخص ذيل شرح هاي استحصال آب باران

:شوندمي
ب نهادعدم وجود-1 و يا غير رسمي آب بحرانمنظور آموزش اهميت رسمي و اهميت استفاده بهينه از . آب
فن-2 و انتقال .ايدر سطح پروژه،آوري استحصال آب بارانآموزش محدود
و سهم اجتماعي ناكافي-3 . مشاركت
. محدوديت در استفاده از منابع محلي-4
و درنتيجه ضررهاي مالي مديريت-5 و حسابداري و ساماندهي .هادر پروژه مالي ضعيف
. هاي مربوطهدليل مالياتبهاپروژه) قانوني(و تمايل به داشتن وضعيت حقوقيفقدان آگاهي-6
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. وابستگي به مؤسسات خيريه-7
و اجتماعيدخالت سياسي در پروژه-8 . هاي مردمي
. منطقه طرحدر عدم انتخاب مديران بومي-9

آمشخص نيودن متوليان اصلي طرح-10 و مشخص نبودن شرح وظايف وزاربهاي استحصال هاي خانهتباران
و سازمان محيط زيست و خاص( نيرو، كشاورزي  ). در مناطق جنگلي، حفاظت شده، كوهستاني

و مديريت نامناسب جمع آوري آب باران-11 و كه طرح و ناپايداري آن شده منجر به فرسايش خاك
ميسيالب . كندهاي محلي ايجاد

و نتيجه  گيريبحث

بهاي استحبا بكارگيري سامانههاي ذكر شده در رابطه چالشبا توجه به منظور رفع صال آب باران راهكارهاي مناسب
باين چالش ميها :شودشرح ذيل پيشنهاد

آممنظور رفع برخي چالش) الف در اعيـمشاركت اجتموزش قوانينالزم براي ايجاد بسيج همگاني،ـهاي اجتماعي، با
. ها انجام شودرساني شفاف درباره مزاياي طرحو اطالع تر شودگسترده منطقههاي مربوط به آب در بين افراد اليتـفع
و عالوهب قهرمانان ورزشكار ثروتمند در تشكيل در اين فاز تمركز بر ايجاد چارچوبي براي جذب خيرين، تجار، بازيگران

. گذاري در استحصال آب باران در مناطق نيازمند استانجمن حمايت از سرمايه
و جلوگيري از فعاليت منظور رفعبهمچنين، آبمشكل آلودگي آب باران هاي ذخيره شده در مخازن، هاي باكتريايي در

و مؤثري انجام شود فوت از هرگونه منبع آلودگي دور50مخازن نگهداري آب باران حداقلو. بايستي اقدامات مفيد
. باشند

به هاي اقتصاديمنظور رفع چالشب)ب اجـبه نفع طبقات نيازمند شهرهگذاري ترويج سرمايهنياز و روستاها براي رايـا
ميهاسامانه و متقاعد نمودن بانك به هاي تخصصي در بانكهمچنين با تشكيل نشست. باشدي استحصال آب باران ها

. برداران داده شودها، تسهيالت الزم به بهرهسوددهي اينگونه طرح
هاي كاربردي مناسب، مانند ايجاد انجمني تواند با استفاده از روشميهاي فني در استحصال آب باران، چالشرفع)ج

و نگهداري بهرهبرداران درخصوص الزم به بهره رهنمودهايارسال براي آگاه كردن ذينفعان پروژه،  و سامانهبرداري ها
و دريچهآها، شيرروش تعمير ناودان و بوميهاي ساختمان مخزنالت تا انجام شودهاي الزم، سازي توليد سامانهها

،هاباممنظور كاهش تلفات رواناب در پشتهمچنين،. درنتيجه دخالت مالحظات فني توسط جوامع مردمي افزايش يابد
 بام فلزي اجرا شوندصورت كاشي يا پشتبتميزتر، اده از آب بارانـراستاي استفها در بامپشتشود پوشش پيشنهاد مي

ب هاي استحصال آب باران را براي سازي در مناطق شهري بايستي استفاده از مخزند خانهالگوهاي جديطور كليو
و ساير استفاده كتامين آب در مواقع اضطراري منظورتعيين حجم مخزن ذخيرهب، عالوهب. لي از آب، درنظر بگيرندهاي

بآب باران، با توجه به نو و سانات زيادي كه در ميزان بارش بيني وجود دارد، استفاده از غيرقابل پيشصورت اتفاقي
و تلفيقيروش و الگوريتم( هاي نوين ميهابارش بينيدر پيش) سازيهاي بهينههوش مصنوعي . شودپيشنهاد

:شودميموارد ذيل پيشنهاد هاي استحصال آب باران در پروژهمديريتي هايرفع چالش منظورب)د
. هاي اجرا شدهاز پروژهمديران ايجاد آگاهي از طريق بازديد-1
. آموزش مديريت پروژه در جامعه-2
ازبهره-3 و مشاركت جمعي در پروژه دارند، يك حس مالككهنيروهاي محلي مناسب گيري - برخالف پروژهيت

. هاي دولتي كه برخي مديران داراي كمي يا اصالً هيچ اشتياقي در امور مديريتي پروژه ندارند
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مبهبود مهارت-4 و مالي از طريق آموزش محليهاي راكه ديريتي و كنترل مناسب آب استفاده مناسب از آب
. دهدبدست مي

و انتخاب مهارت-5 و نيازهاي محليهاي الزم در مرتبط بودن تجهيزات و مناسب استحصال آب بارانبا منابع
. براي محيط زيست محلي

ايهشيب( فرسايش خاك، ازجمله آوري آب بارانهاي جمعاستفاده از روشاثرات جانبيبحداقل رساندن-6
).باشدميدرصد5تا1آوري آب باران مناسب براي جمع

و هدف نهايي اجراي سيستم بطور كلي، هاي استحصال آب باران در مزراع، انتخاب يك سيستم توليد زراعي محيطي
و با توجيه اقتصادي بيشتري باشندهاي پيشرفته استحصال آب بايستي از نظر توليد در سيستم. استمقاوم  سطح باالتر

)TWDB.( و روستاها به استحصال آب بارانبراي تشويق ساكنان شهرستانهمچنين و تشريح اين،ها نياز به معرفي
و قانوني مي بكشورهاي. باشدمسئله در يك چارچوب مالي منظور ترويج استحصال زيادي هستند كه اقدامات مختلفي

بانگيزهها از دولت. اندهاي شهري انجام دادهسط خانوادهآب باران تو ها به منظور مجبور كردن خانوادههاي مالي
م و يا براي كاهش هاي تصفيه فاضالب، استفاده هاي كارخانهلياتااستحصال آب باران براي كاهش سيالب شهري

بهمچنين يارانه. اندكرده . فقراي شهري، فراهم شده است منظور تشويق استحصال آب باران توسطهايي
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