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 چكيده
كم هاي جمع اي از روش استحصال آب مجموعه و ذخيره آب باران از سطوح ناتراوا يا با آوري، تقسيم تراوا است كه

آبسبز، مصا اهداف مختلف از جمله آبياري فضاي و تغذيه و خانگي مي هاي رف صنعتي . گيرد زيرزميني صورت
در. هاي متفاوتي از ساده تا پيچيده دارند هاي متعددي براي استحصال آب باران وجود دارد، كه مكانيزم روش آنچه كه

به اين تحقيق مورد توجه است، شناخت روش و غيرشهري،  منظور هايي از استحصال آب است كه در محيط شهري
آب اهدافي چون كاهش رواناب، جلوگيري از آب و گرفتگي، استفاده مجدد از آناليزهاي. توان انجام دادمي... باران

و مدت كارايي بستگي دارد .اقتصادي از جمله آناليزهاي ضروري در اين فرايند است، كه به هزينه طرح، بازده

آب: كليدي كلمات  استحصال

 مقدمه
و رشد و درنتيجه افزايش تقاضايبا افزايش و محدود بودن اين منابع، مشكل تامين آب براي روز افزون جمعيت آب

و جوامع ساكن در آن محسوب مي و پيشرفت نواحي مختلف و محدوديتي مهم در توسعه - رفع احتياجات بشر، مانع
مي. شود و كم آب دنيا محسوب كمشود كه در سالهاي اخير كشور ما جزء كشورهاي خشك آبي روبرو شده با مشكل

بر اين اساس. شوداست؛ بنابراين در چنين كشوري، نياز به يافتن راههايي براي صرفه جويي در مصرف آب احساس مي
كه. استهايي از استحصال آب در اين تحقيق بحث شدهروش بررسي استحصال سيالب در بندسارها نشان داده

و حاصل و مديريت صحيح در برنامه.)1379،دآشوري نژا(.تاثير مثبت دارد خيزي خاك،برخصوصيات شيميايي ريزي
و مديريتي در سطح شهر،  استحصال باران در سطح شهر سمنان اين نتيجه حاصل شده كه با انجام عمليات اجرايي

ميضمن جلوگيري از آب ار كنوني سبز داخل شهر را به يك سوم مقدهاي آبياري فضاهايتوان هزينهگيري معابر،
بهدر بررسي چگونگي استفاده از رواناب در فضاي.)1384موسوي نژاد،( رساند، كمك استحصال آب، كاهش سبز
آبسيل، تامين آب فضايخسارت و اقتصادي بودن اين روش سبز، جلوگيري از سيل، كاهش فشار بر منابع زيرزميني

و بهرهبا بررسي مراحل مختل.)1389رزمجوئي،(، استنتيجه شده برداري، مربوط به يك طرحف طراحي، اجرا
- در بررسي.)1388، طباطبايي يزدي(است شدهباران در شهر مشهد، اقتصادي بودن اين طرح نشان داده استحصال آب
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و استفاده از آب باران در ساختمانهايي راجع به جمع شده كه، بام بود، مشخصها، كه طرح مخزن روي پشتآوري
كم آوريجمع به.)١٩٩٧،  Appan et al(هزينه استآب باران يك روش طريقه در تحقيقي راجع به استحصال رواناب

ميهايي ارائه شده، كه رودخانهمدل paleochannelذخيره در  -توان براي ذخيره باران يا حفظ روانابهاي قديمي را
ميسطحي استفاده و با اين روش در.)fenglan ،1997و  Chen(، يني را افزايش دادزيرزمتوان ظرفيت مخازنكرد،

شهري اين نتيجه حاصل شد، كه يك طرح متداول براي مديريت سيل Detention , Retention basinsبررسي نقش
و در شهرسازي سريع سيستم و در براي كنترل كاهش جريان Detentionهاي وجود ندارد پيك مناسب است

و رفتار آب مديريت سيل د، دارن Corridorهاي يك نقش كليدي در حفاظت جريان Retention basin كيفي
Jovanovic) ،2007(.ميبه توان با تغيير اليه زيرسطحي، ميزان آب باران دنبال شبيه سازي فيزيكي نفوذ باران شهري

و نقطه اوج طغيان در مناطق شهري  و رواناب را كاهش داد  jie et al(، را به تاخير انداختبيشتري را حفظ نموده
،2008(

 هاي استحصال رواناب در محيط شهريروش
و انتقال آب به اين چاهساخت چاه-1 هاي جذبي، رواناب به درون اين كه در اين روش با احداث چاه:هاهاي جذب آب

ميچاه ميها هدايت و ميزان پيك سيل با اين روش كاهش .يابدشود
و خيابانهاي متخلخل براي نفوذ آب به زيرزمين)Porus pavements(روها پياده-2 در اين روش ابداعي بجاي ساخت:،

بهروها، پاركينگپياده و حتي خيابانها ميصورت يك سطحها، و مواد نفوذناپذير، تالش شود كه با استفاده از مصالح
بامتخلخل به بهصورت سطوح نفوذپذيري ساخته شوند تا بخشي از آب و بدين ترتيب حالت ران داخل زمين نفوذ نمايد

بههاي درشتدر اين حالت از سنگ. طبيعي زمين حفظ گردد و شن ميدانه گردد تا ميزان همراه آسفالت استفاده
مي).1شكل(تخلخل آسفالت باال رود،  60دهد كه اين نوع آسفالت قادر است در هر ساعت آزمايشات انجام شده نشان

ب و ها از اين تيپ سيستم. دهداران را از خود عبور اينچ و فرانسه استفاده گرديده در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا
).Miller) ،1972 اند،راندمان مناسبي داشته

آبساخت حوضچه-3 بهاين حوضچه: داري روانابو نگه1هاي جذب ميها شود، كه در منظور كاهش پيك رواناب استفاده
بهمعمولي نقش پارك يا زمينزمان  و در هنگام سيالب شهري خواهند عنوان منبعي براي به تاخير انداختن رواناببازي

شكل  مياي از اين حوضچهنمونه)2(بود ).1388، مطيعي(،دهدها را نشان
آب-4 ميمنظور ذخيره رواناب جمعاين مخازن به: مخزن ذخيره بهآوري شده بكار و رود كه معموال دو صورت زيرزميني

:شودسطحي است كه اجماال توضيح داده مي
مي: مخازن زيرزميني)4-1 و بيشتر در ارتباط با سطوح همانطور كه از اسمش پيداست در زير سطح زمين بنا شوند

ميجمع شكل. روندكننده گروهي به كار و همچنين آلودگي كمتر است، و تعرق ).3(در اين مخازن امكان تبخير
و در اندازهاين مخازن در سطح زمين ساخته مي: مخزن سطحي)4-2 بطور).4(هاي مختلف قابل تعميم است، شكلشود

و همكاران(شود، كلي در ساخت مخازن از مواد مختلفي استفاده مي .1384، فرحبخش (
و فضاي ميدر برخي موارد طراحي صحيح معابر و ضمن استفاده از آن در تواند مقادير قابل توجه از روانسبز اب را بگيرد

و نوع)5شكل(هاي اطراف در ارتفاع كمتر قرار بگيرد سبز نسبت به سطح خيابانچنانچه سطح فضاي. خود نفوذ دهد
ميتر باشد حجم آب ناشي از بارندگي به فضايدانهخاك آن درشت و تا حدودسبز هدايت ميشد آبي - تواندمانع از

.گرفتگي شود

1 . Detention Basion 
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و پاركينگپياده-1شكل  دارنده روانابتاخيري نگهحوضچه-2هاي متخلخل شكلروها

آب-3شكل  زن سطحي در مقياس كوچكمخ-4انبارهاي قديمي شكل مخزن زيرزميني به سبك

 هاي استحصال آب باران در مناطق غيرشهريروش

و لوزيپشته-1 بههاياين روش شامل پشته: هاي هاللي و لوزي دايرههاي گوناگون نيمشكلخاكي است كه اي، هاللي
ا ميو مربع شكل در جهت كامال روبه باالدست شيب به. شوندحداث اي باشد كه سطح گونهفاصله بين آبگيرها بايد

رواناب در جلو پشته كه محل مناسبي براي رشد گياهان است، جمع. آوري وجود داشته باشدآبگير مناسبي براي جمع
بهها در رديفمعموال اين پشته. شودمي ميهايي مي.شوندصورت متناوب ساخته %15ضي تا توان در ارااز اين روش

و همكاران(،شيب استفاده كرد ها كرت. خاك، حركت سريع آب روي خاك استيكي از عوامل فرسايش.)1386، اويس
ميبه كاهش فرسايش و لوزيخاكريزهاي هاللي. كنندخاك كمك دست كرتي كه در اراضي شكل در قسمت پايينشكل

ميشيب و نگهدار ساخته ميشوند، براي كاهش سرعت جريان و(، شودداري آب احداث .)1384،همكارانشاهيني
مياي نمونه7و6كل شمارهش .دهدرا نشان
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 تر از خيانسبز در سطحي پايينطراحي فضاي-5شكل

 خاكريز هالليسبز با استفاده از ايجاد فضاي-7شكل شماتيك سامانه لوزي-6شكل

1هاي كوچكچاله-2

و شرقي رواج داشته ايجاد چاله قطر هر چاله. استيا گودال يك روش بسيار قديمي است كه غالبا در آفريقاي غريي
مي2تا3/0بين  و تحت عنوان سيستم. باشدمتر متغير مشهورترين سيستم حفر گودال مربوط به كشور بوركينافاسو
در2ذي ميسانتي15تا5هايي به عمق اين روش گودالاست كه از. شودمتر احداث با افزودن مقداري كود به خاك،

از خاك برداشت شده از درون گودال براي ساختن يك ديوار. شوداين سيستم براي كشت انواع گياهان استفاده مي
ن8شكل شماره. شودكوچك در اطراف گودال استفاده مي مياجراي سيستم ذي را .دهدشان

بهاين حوضچه: داري روانابهاي نگهحوضچه-3 هاي مستطيلي يا نيز معروف هستند، سازه Negarimنام هاي كوچك كه
مياند كه از اطراف توسط پشتهلوزي شكل به. شوندهاي خاكي كوتاه محصور اي گونهسطوح موردنظر به لحاظ موقعيت

بقرار مي ترين گوشهه موازات قطر بزرگ باشد تا جريان رواناب بتواند به راحتي به پايينگيرند كه بيشترين شيب زمين
و10تا5ابعاد معمول اين سطوح بين. لوزي يعني جايي كه گياه مستقر است، برسد متر طول25تا10متر عرض

ميآوري رواناب تقريبا در هر نوع شيب قابلهاي كوچك جمعحوضچه. است داجرا -به%5هاي باالير شيبباشد، ليكن

1. Pitting 
3. Zay 
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در9شكل شماره. هاي خاكي افزايش يابددليل وجود فرسايش الزم است كه ارتفاع پشته پرورش درختان مثمر را
ميها نگهسيستم حوضچه . دهدداري نشان

بههايچاله-8شكل  هاي كوچك براي كاشت درختانچهاجراي سيستم حوض-9شكل منظور تجمع رواناب كوچك

به١نام مسكاتاين روش در كشور تونس به: بندسار-4 هاي داري از گونهمنظور نگهبه سيستم استحصال آب كه عمدتا
و انجير كاربرد داشته ميزيتون به. گردداست اطالق نام مسكات وجود دارد كه در مجاورت در اين روش يك سطح آبگير

بهاراضي مسطح تح برخي مواقع اين سطوح آبگير، از اطراف).11شكل شماره(قرارگرفته است٢نام منكات كشت
ميتوسط پشته .شوندهايي كه مجهز به سرريز هستند محصور

بهدر پاكستان روشي به:3خوشاب-5 و پرورش محصوالت زراعي و بيشتر براي كشت مينام خوشاب مرسوم است - كار
بپالت. رود مي 5000تا 1000ا وسعت هايي به: شوندمترمربع به دوبخش تفكيك و قسمت بزرگتر عنوان سطح آبگير

ميبراي جمع ميآوري رواناب در نظر گرفته و بخش كوچكتر به زراعت اختصاص به. يابدشود طور عمده روش خوشاب
بهميلي 250در مناطق با بارندگي تا  امتر ميمنظور بهبود كشت محصوالت زراعي (شودنجام )12شكل شماره.

 خوشابسيستم-12شكل بندسار-11شكل

هاي بسيار تراز است كه در شيبواقع برروي خطوطاين روش شامل تراس يا سكوهاي:4ترازبندي روي خطوطتراس-6
ميتند احداث مي و خاك استفاده و توام با فناوري استحصال آب جهت حفاظت آب سكوهاي كشت معموال. شودشوند

و توسط ديواره آبهتراز هستند مي اي سنگي موجب كاهش سرعت جريان آب. شوندو جلوگيري از فرسايش خاك نيز

1 . Meskat 
2.  Manqa 
3 . Khushkaba 
4 . Contour-bench terraces 
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و شيبمورد نياز اين ميدار مابين تراسسكوها از رواناب حاصل از قسمت بدون كشت و(.شودها تامين اويس
 ). 1386پرينز،

و نتيجه آن: گيريبحث و تبعات ناشي از از بررسي تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده مشخص گرديده كه ازدياد جمعيت
و جادهاراضي، افزايشنظير تغييركاربري بهشهرسازي و نفوذ باعث ايجاد مشكالتي غيرقابلطوركلي افزايش سطوحسازي

ميلهاي استحصاشده، كه با كمك سيستم آبآب آبتوان رواناب را كاهش، از و از باران استفاده گرفتگي جلوگيري
سهاي متعددي براي استحصال آب باران وجود دارد، كه مكانيزملذا در اين باره روش. مجدد كرد اده تا هاي متفاوتي از

و پيشنهادات بجا، اقتصادي بودن اين پروژه. پيچيده دارند ميو با مديريت مناسب .شودها نيز تضمين
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