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 چکیده
 اقلیم در ین عنصرا اهمیت دلیل به که است باغ درون آب حرکت و آبیاری شیوه و آب ، ایرانی باغ طراحیدرمهم عناصرازیکی

 ایاندازه به غبا وسعت همواره ، دارد بستگی منطقه آن در آب وجود میزان به منطقه هر در آب وسعت ایران خشک و گرم

 زمین کره سطح در یبارندگ ناهمگن توزیع ، باشد پاسخگو را باغ نیاز بتواند موجود آب میزان سال خشک فصلهای در که است

 و جدید تکنولوژی زا استفاده آیا اینکه. است شده ایرانی باغ در طبیعی بصورت آب کمبود با رابطه در مشکالتی بروز باعث

 هویتی مبانی و یفضای کیفیت حفظ با همسو حالیکهدر باشد باغدر آب مشکل برای مناسبی حل راه میتواند نوین فناوریهای

 مسئله به چیزنا توجه و است پرداخته سنتی صورت به باغ حفظ بررسی به پیشین مطالعات ؟ است اسالمی_ایرانی معماری

 .جست یاری خشک و رمگ اقلیم در آبیاری نوین روشهای از میتوان ایرانی باغ در آب کمبود جبران برای ، است شده آب بحران

 دو به که است هوا در موجود رطوبت جمع آوری و استفاده ، پایدار آب تولید برای پیشنهادی روشهای جدیدترین از یکی

تان زگیاهان و درخراه حلی جهت بهینه سازی و پایداری تولید تا مصرف آب موردنیا روش این .است موجود مه و شبنم صورت

 گردش زیبایی ظحف و گیاهان رشد برای باغ نیاز که است باغ موجود در باغ ایرانی است که جایگزین روش سنتی ابیاری

 . بشمار میرود آب

 

 آوری ،آبیاری،فنگیری،شبنمایرانیباغ،پایدارالگوهایکلیدی:هایواژه
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 مقدمه

اسالمی _یرانیویت ارانی، نیازمند شناخت هبکارگیری الگوهای پایدار و فراهم کردن زمینه شکل گیری آن در باغ ای

غ ایرانی دار با باری پایرابطه معما آبیاری در باغ ایرانی به چه صورت است؟ باغ ایرانی است واینکه باغ ایرانی چیست؟

ی اان مقوله م بعنوباغ ایرانی با قدمتی کهن در معماری اسالمی و حتی قبل از اسال تلفیق است؟ به چه صورت قابل

 صورت یکآنچه فرهنگ معماری گذشته ب موضوعی با اهمیت است. در باب زیبایی شناسی و احترام به طبیعت،

در پی کشف  وامع امروز،سنت در خود داشته است امروز تنها بصورت پیکری بی جان پیش روی ماست و طبیعتاً ج

 (.1384،58وکنکاش در شناخت ارزشهای ناآشنا و فراموش شده در خود است)ربوبی،

 

 ایرانیباغ
ب و ابنیه آ نآای محصور که درکالبدی در سرزمین ایران است ومعموال بصورت محدوده_تاریخی_ای فرهنگیپدیده

 رة المعارفدر دایاند. ی مطلوب،ایمن واسوده رابه وجود اوردهمحیط و انددر نظام معماری مشخصی با هم تلفیق شده

ب آل ،گیاه،درخت، محوطه ای غالبا محصور،ساخته انسان با بهره گیری از گ":اسالمی در توضیح واژه باغ امده است

 (206،ص1381)دایرة المعارف اسالمی،"وبناهای ویژه که برقواعد هندسی و باورها مبتنی است
 ونظام نیه(استقرار اب کاشت، )اب، کالبدی نظام کارکردی، نظام معماری باغ،انتظام دهنده،در باغ ایرانی 

بدی و های کال منتج از کیفیت تلفیق و امیختگی نظام واها،آنظام سایه ونظام  است.همچنین نظام منظر،معنایی

 مختص باغ ایرانی است.

و  ظام میابدن انتد اما محیط باغ براساس )خواست(انسادر واقع طبیعت بکر براساس تکرار قانون طبیعت شکل میگیر

ن کردن دف دگرگوگاه با هآخواست به مثابه اداره " هدفمند وقابل کنترل است. متغییر، )خواست(رویدادی تاریخی،

ت دانش و پاکی روان سازندگانش اس مهارت، متکی به قدرت و تصمیم، در ایجاد باغ، محیط نامساعد

 (10،ص1383)میرفندرسکی،"

 ست.یاری ابیشتر تحت تاثیر نظام های ساخت بویژه نظام اب باغ سازی در ایران بدلیل شرایط خاص اقلیمی،

یشود و معرضه  انچه مفیدوالزم است زیبا موردی وجود ندارد،در باغ ایرانی همانندمعماری ایرانی هیچ چیز بی

 .استپرعملکردیوچندمنظورهزیبا،اثرهنریباغ ایرانی با تمام این اوصاف ای از کمال دارد...جلوه

 (1374،288)ابوالقاسمی،

ت قابلی اک،ظ جنس خزمین بایستی از لحا گیاهان و... شکل میگیرد، ب،آ بطورکلی باغ با ترکیب عواملی نظیر:زمین،

تمرار و یت اسخاصب مورد نیاز بایستی افزون بر کفایت،ازآمورد بررسی قرار گرفته باشد، ب و حاصلخیزی،آنفوذ 

ده ورد استفاباغ مدائمی بودن برخوردار باشد.آب دارای قابلیتهای فراوان است که هرکجادرجهت تامین حیات عناصر

ه قرارگرفت دتوجهقرارگرفته به عنوان علت مادی و انجاکه بعنوان نیازهای معنایی و البته ارضای حس انسان مور

 (1بعنوان علت فاعلی محسوب می شود)جدول شماره

 تعریف راستای حرکتی و تقویتی محورها                          آبیاری،مادی: علت

 حس ارامش  شنیداری، لذت دیداری، علت فاعلی:
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 جهت عملکردی آب روان در باغ ایرانی :1جدول 
 (1390،نشریه هنرهای زیبا،زمستانهای وجودی ساخت باغ ایرانیتحلیل علت )مقاله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بع موجود فظ منامانند ح باشد؛پیوستگی واستمرار درپایداری فعال است و به معنی ذخیره برای آینده می ،مداومت

یط حمپایدارکننده  معماری نیاز دارد که بعنوان یک فعالیت طراحی، ه پایداری دارد.کمیکند  ظچیزی را حف در آب،

 رد.کردن آنچه که نیاز به پایداری دا بهمراه توانایی پایدار باشد،

 زش یک روشازه ارپایداری یک مفهوم است که بعنوان اند پایداری به معنی یک فرایند است که میتواند تکرارشود.

معماری  می شود، بادوام مواجه و روشی که با نیازهای حفاظتی از طریق یک رفتار تکرارپذیر بکار برده می شود.

اشد ب ا نیازاثر گذشت زمان ممکن است فرسوده شود و یدهد که محصول نهایی در یمپایدار به طور قطع تشخیص 

د میتواند دهد وآن فراینماند را نیز تشخیص میمی ولی فرآیندی که ماندنی و قابل دوام برجا که جایگزین گردد.

 (Norton,1999)های غیرضروری محیط و منابع و...بدون خرابی تجدید شود ویا دوباره تکرار شود،

 

 روش تحقیق
در  دارد.یان میبحاضر تعریف فناوری نوین و در عین حال عجین با الگوهای پایدار به عنوان یک فرصت را پژوهش 

از نوع  العاتمط روشهای پیشنهاد شده فرضیه و هدف دستیابی به جایگزینی پایدار در معماری باغ ایرانی است.

حوه جود از نمفاهیم و نظریه ها و الگوهای موها بصورت تحلیل گردآوری داده محتوایی بوده وابزار_تحلیلی 

ب در باغ آحرکت  در این پژوهش ابتدا به بررسی آوریهای نوین در معماری اسالمی مورد مطالعه است.بکارگیری فن

غ آن در با ی رفعایرانی پرداخته تا سیر شکل گیری آن را بیان کرده ودر ادامه به رفع مشکل کمبود آب و چگونگ

 خته میشود.ایرانی پردا

 علت جهت عملکردی قابلیت آب روان

تضاد حرکت جاری آب در 

مقابل ایستایی و ثبات 

 معماری

 فاعلی جهت معنایی

رخنه کردن صدای آب در 

 تمامی سطوح

 لذت شنیداری

 

 فاعلی

دعوت کنندگی آب 

 بواسطه صدای خود

 مادی جهت دهی فضا

  صدای نوستالژیک جویبار

 ارامش و پویایی

 فاعلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 ایرانی باغ در بآ محور و نقش
های گین ویژدومین عنصر مهم در طراحی باغ ایرانی آب و شیوه آبیاری و حرکت آب درون باغ است که بررسی آ

منطقه به  وسعت باغ در هر ،دهد. به دلیل اهمیت آب در اقلیم گرم و خشک ایرانخاص از باغ ایرانی به دست می

های خشک ای بوده که در فصلمیزان وجود آب در آن منطقه بستگی داشته است و همواره مساحت باغ به اندازه

گرفت رار میوری قمیزان آب موجود بتواند نیاز باغ را پاسخگو باشد. موقعیت باغ نسبت به مسیر حرکت آب ط ،سال

کل  ،زمین شد و به کمک شیبآب باشد. آب از باالترین نقطه به باغ وارد میکه محور طولی باغ در راستای حرکت 

 .گفتندنمود. به محل ورود و ظاهر شدن آب در باغ، مظهرخانه میباغ را آبیاری می

 رکت آن بهمسیرهای ح ،شدی باغ استفاده میعالوه بر این که از آب برای آبیار ،به علت خشک بودن اقلیم ایران

د و به شد که بیشترین طول ممکن را داشته و آب تا حد امکان در باغ به نمایش گذاشته شواحی میای طرگونه

اد اختالف های با شیب زیاد امکان نمایش آب بیشتر بوده و در آنها، با ایجرطوبت هوای باغ بیفزاید. در باغ

کبکی استفاده خورده سینهتراشهای سنگ ،راحی شده است و زیر آبشارهاطهایی در باغ، آبشارهایی نیز سطح

ها نیز برای ها و فوارههند. به جز آبشارها از حوضحضور آب در باغ را بیشتر نشان د ،شده تا با ایجاد موج و صدامی

شد و از آنجا در باغ شد. معموالً آب در مقابل کوشک، در یک استخر یا حوض جمع مینمایش آب استفاده می

شد و در مسیر خود به حوض یهایی نیز وجود دارد که آب از روبروی کوشک وارد باغ مشد. البته باغتقسیم می

شت ه ،مستطیل ،ها معموالً به شکل مربعاما پیش از آن در باغ تقسیم شده بود. حوض ،رسیدمقابل کوشک می

شدند. یساخته م چهارگوش و دوازده گوش و در ابعاد مختلف ،و در مواردی: کشکولی، نگینی ،ایگوش کند ستاره

ب معموالً ها و مسیرهای آحوض ،اما همواره در اطراف آنها فضایی برای نشستن وجود داشته است. تمام استخرها

اند. البته استخرها در باغ به طور معمول سانتیمتر باالتر از سطح زمین ساخته شده 25سطح زمین و گاهی تا هم

ر دها، نیاز به جمع کردن آب یاری دائم کرتمیزان آب و عدم امکان آب شدند که به خاطر کم بودنزمانی ساخته می

 از آبیاری های مناسب با سرعت و میزان کافی آب را در مسیرهای خود هدایت کنند. آب پسآنها بوده تا در زمان

 (1شماره شکل) .کردها و کشتزارهای اطراف جریان پیدا میباغ به خانه

 
 پاسارگاد)مآخذ:نگارندگان(:چرخش آب درباغ 1شکل
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مادهای ندآوری پیش از همه به سراغ گر نرمندان باغ ساز ایرانی در تفسیر خود از باغ به مثابه مکان مقدس،ه

ن آب از رساتد مهمترین مسئله برای حیات بخشیدن به باغ قدسی می رود که آب در میان آنها نقش مهمتری دارد.

ل های ا و جدوآب قنات در جوی ه حفرچاه و قنات ها این مشکل حل شده است.نقاط دوردست به آنجا بوده که با 

ن ای ی کند.مپیدا  با گذر از رگ و شریان اصلی باغ به نحوی به نهرها و جدول های فرعی جریان منظم قرار گرفته،

 ندی باغچهبقسیم تروش آبیاری در طراحی باغ تاثیرگذاربوده است یا به عبارت دیگر طراحی باغ براساس گذر آب و 

دین(وآب نی)نمابطور مثال در باغ پاسارگاد آب تزئی ها و بوجود آوردن محورهای اصلی و فرعی شکل گرفته است.

 ن کرد،وان عنواکارکرد آب میت آنچه مشخصاً در مورد در جریان آبیاری باغ، کاربردی مسیرهای متفاوتی دارند،

ا به بن آورد. فراهم ز مسیرهایی بگذرد که در حاشیه خود این امکان رابدین منظور آب باید ا غرقاب باغچه ها است.

ه ب ضم عرکب تزئینی در جوی اد در خارج از مجموعه قرار داشته و آمنبع اصلی آب پاسارگ نظر )استروناخ(

ن ته که ممکمتر در مسیرآنها وجود داشسانتی80*80*80متر در جریان بوده وحوضهایی به ابعاد سانتی25ابعاد

 رم وخشکدوران باستان در برخی مناطق گ درهای کم عمق طراحی شده باشد. است برای رسوب و گل والی جوی

بومیان  ل:برای مثا کرده است،خود ازجمع آوری شبنم و مه استفاده می بشر برای تامین آب موردنیاز و نیمه خشک،

مع جبات جساختند که این دیوارها موشکل میای های خود دیوارهای کندویی دایرهفلسطین در اطراف تاکستان

 کرد.شدن شبنم و مه را در تاکستان فراهم می

ئین آب به پا یل بههای سنگی ترتیب داده شده بود که مه پس از تراکم و تبددر آتاکاما و برخی از بیابانها توده

 ها و حیواناتسانمنبع آب برای ان در جزایر قناری آب جمع شده از شاخ و برگ درختان برای سالها شد.سرازیر می

های حوضچه های سنگ در اوکراین،بشمار می رفت.چندین جمع کننده قدیمی ساخت دست بشر مثل توده

ای مورد بناه کننده شبنم در جنوب انگلستان و توده سنگهای آتشفشانی در النزاروت از جزایر اسپانیا ازجمع

رای پروژهای (در طی تحقیقی به طراحی و اج1387استفاده بشر برای جمع آوری شبنم و مه بوده است.دستورانی)

ضای سبز وسعه فتپایدار و مناسب را جهت آوری آب از شبنم و مه که در بسیاری از مناطق کشور می تواند آب جمع

 باشد پرداخت.

قابل  وروشهای تامین آب کمتر است و همچنین تکنولوژی ساده  وری شبنم و مه نسبت به سایرآهزینه جمع

فناوری  تن اینپایداری منابع آب برای سالهای متمادی از عواملی هستند که باعث مورد توجه قرار گرف دسترس،

یعی طب د.آوری و تشکیل شبنم در شرایطی صورت می پذیرد که دمای سطح به زیر دمای شبنم برسشده است.جمع

مای دسیدن آوری شبنم وجود رطوبت نسبی باال و راست که اولین معیار در انتخاب مکانهای مناسب برای جمع

ستگی بهوا  یزان رطوبتآوری می شود به ممقدار آبی که از این طریق جمع سطح به زیر دمای شبنم خواهد بود.

 رد.کدر مناطقی که هوا در روز خیلی گرم و در شب خیلی سرد است شبنم فراوانی میتوان پیدا  دارد،

 

 نمونه موردی
ای را برای های کشاورزی در ارتفاعات اتیوپی وجود دارد. روتس آپ گلخانهبرای فعالیت وجود داردمشکالت زیادی 

آوری کرده و برای آبیاری محصوالت از آن ها را جمعتواند شبنممیوهوای گرم و خشک طراحی کرده که آب

ی کردن آب باران کافی برای پرورش دادن محصوالت کار بسیار دشواری است. را حل بالقوهجمع.استفاده کند

محصوالت و چندمنظوره است: پرورش  این گلخانه. باشدآوری کردن شبنم می، جمعدیگری که برای این کار 

رود. این گرما علت دمای آن در طول روز باال میاینآوری آب. هوای گرم در داخل گلخانه محصورشده و بهجمع
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کند و عالوه بر آن میزان باعث بخار شدن آب شده و این رطوبت فضای مناسبی را برای رشد گیاه فراهم می

کند، کشاورز با باز غروب که دمای سطح کاهش پیدا میهنگام .رساندآوری شبنم را نیز به حداکثر ممکن میجمع

رسد که شبنم در آن شکل ای میتدریج دما به نقطهدهد که هوای خنک وارد شود و بهکردن باالی گلخانه اجازه می

های بایوپالستیکی سطح گلخانه شکل صورت قطراتی ریز روی ورقهگیرد. بخارآب موجود در هوا متراکم شده و بهمی

دهد که شوند. این روش به کشاورزان این امکان را میتدریج به داخل مخزن آب سرازیر میگیرد. این قطرات بهمی

توان جمع های روتس آپ، مقدار آبی که میبر اساس گزارش.آوری کنندآبی پاک را برای نوشیدن و یا آبیاری جمع

درصد ر اتیوپی در فصول خشک ، رطوبتی حدود پنجاهآوری کرد به میزان رطوبت هوا بستگی دارد. ارتفاعات گوندا

ی روتس آپ، سازمانی غیرانتفاعی وابسته گالن آب از آن به دست آورد. پروژه ۴۴توان در هرروز تقریباً دارد که می

اده ها را به مناطق شمالی اتیوپی فرستگونه گلخانهزودی اینبه دانشگاه گوندار اتیوپی است. این شرکت قصد دارد به

آوری به حداکثر هایی را ارائه دهد تا بتوانند بازدهی محصوالت خود را با استفاده از این فنو برای کشاورزان آموزش

 (2شماره شکل) .برسانند

 

 
 آوری آب در گلخانه اتوپی)مآخذ:نگارندگان(مراحل جمع:2شکل

 

 نمونه موردی
رد و فریقا نداآه اروپا یا مواجه هستند و این مساله دیگر ربطی بآبی کشاورزان این روزها بیش از پیش با بحران کم

تواند آب تمیز را ای اختراع کند که میوارهگیرد. از این رو یک مخترع ایتالیایی توانسته گیاههر کشوری را در بر می

ع بکر آب، از منابیکی  شود؟حتی برای آشامیدن در اختیار کشاورزان قرار دهد. اما این فرآیند چطور انجام می

قت ونشیند و اگر بتوان این قطرات را استخراج کرد آن قطراتی است که در شبنم صبحگاهی روی گیاهان می

 .نخورده باقی بمانندکم تا مدتی دستتوان امیدوار بود که منابع بسیار محدود آب، دستتاحدودی می

این دستگاه »گوید: ک درخت بامبو طراحی کرده است مییکه آن را شبیه  -یتوریوو -مخترع ایتالیایی این دستگاه 

ته است، ننشس فعال در چند روستای اتیوپی فعال است. وقتی شبنم صبحگاهی هنوز در هوا معلق است و روی گیاه

د. حدی ناب و تمیز است که نیازی به تصفیه ندارکند. این آب بهاین دستگاه آن را جمع و در این مخزن ذخیره می

تر حمل شود و ثانیا کنیم که اوال راحتتواند در کشاورزی هم استفاده شود. فعال روی این مساله کار میمی این آب

  .تر باشدارزان
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گوید برای ساخت آن از انواع گیاهان الهام گذاشته است. خودش می  WarkaWater  ویتوریو اسم این دستگاه را

توان ایی که مینظر این طراح، بهترین جبامبو آن را طراحی کند. به گرفته است و درنهایت توانسته با شکل و ظاهر

واره را با یاهگاز آن استفاده کرد، زیر درخت است چون آنجا بیشترین رطوبت وجود دارد. او بدنه این برج یا 

را فراهم  کم بدنه آنراحتی بتواند دستگوید هدفش این است که هر کشاورزی بههای بامبو ساخته است و میچوب

راحتی آب های ایتالیا هم نصب شود تا مردم بهکند. ویتوریو معتقد است که باید این دستگاه حتی در خیابان

 اهواز و حتی مثل تهران، اراک،  آشامیدنی خالص داشته باشند ولی به یک پرسش جواب نداده است: در شهرهایی

خزن این مشناسد، آیا شبنمی که در یگر مرز هشدار نمیبرخی روزهای لندن، پاریس و شانگهای که آلودگی هوا د

 (3شماره شکل) رد؟شود، تمیز است و نیازی به تصفیه ندادستگاه جمع می

 

 
 )مآخذ:نگارندگان(  WarkaWater دستگاه :2شکل

 

 ساختمان یک جمع کننده شبنم و مه:
خیره و ذ انتقال، کننده،سیستم جمعطراحی و ساخت یک ازمرحله مهم و اصلی یک طرح جمع آوری شبنم و مه،

نافذ مور با یک جمع کننده آب شبنم و مه بصورت ساده عبارت است از یک ت توزیع آب جمع آوری شده می باشد.

 خی در سطحر سورادجمع کننده شامل دو تیر قائم است که  ریز و وسایلی که آنرا در حالت قائم پابرجا نگه دارد.

 ور آویزانتل به زیر زیر کابل پائین متص یک ناودان از در بین دوتیرقائم نصب شده است، تور اند.زمین قرار گرفته

 ا منبع آبیمخزن  هایی نیز برای انتقال آب از ناودان بهلوله آوری آب تعبیه شده است،باشد که به منظور جمعمی

 است.تعبیه شده

 شبنم ومه انجام شود:آوری اطالعات متعددی برای طرح جمع قبل از هر اقدامی،

عداد تآوری که مطالعه آماری آگاهی نسبت به تشکیل شبنم ومه در منطقه و طول مدت فصل مناسب جمع :1

 وری است.نه ضرروزهای همراه با شبنم و مه در طول سال از روی آمار موجود ایستگاههای هواشناسی در این زمی

ابی دقیق ه ارزیالزم است ک داد روزهای همراه با شبنم و مه،بعد از معلوم شدن امکان اجرای طرح از نظر تع :2

دن قراردا مشورت با ساکنان منطقه و مقامات محلی ومورد توجه بازدید از منطقه، عملی قبل از شروع طرح،

 جهت تعیین امکان اجرای طرح انجام شود. مشاهدات آنها،

 ابی انجام گردد.مه تحت عنوان طرح ارزی آوری شبنم وطرحهای کوچکتر جمع :3
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 در نهایت نسبت به اجرای طرح اصلی اقدام شود. :4

)جدول  .ی دهدمعمان و پرو را نشان  ای از امار تهیه آب از شبنم و مه را در سه کشور شیلی،جدول زیر خالصه

 (2شماره

 
 کشور)مآخذ:نگارندگان( 3مار تهیه آب از شبنم و مه بصورت نمونه درآ: 2جدول

تولید)دسی متوسط  مکان

 لیتر در مترمربع(

طول فصل شبنم و 

 مه)روز در سال(

 تولید ساالنه

 1095 365 3 شیلی

 1890 210 9 پرو

 2250 75 30 عمان

 
 انواع جمع کننده برای اندازه گیری مقادیر آب تولید شده از شبنم و مه

 

 جمع کننده مخروطی تک جداره:
تصل ه هم مپالستیکی که دو دایره حلقوی به شعاعهای متفاوت را بتشکیل شده از تعداد زیادی رشته نخهای 

یر زوچکتر در کشعاع  ای است که دایره بزرگتر در باال و حلقه باای بگونهنحوه قرار گرفتن حلقه های دایره میکند.

نده متصل نگهدار عبهتوسط سه عدد پایه فلزی که به بدنه ج متر قرار گرفته است.حلقه باالسانتی 50آن و به فاصله 

به  ست.رفته اگمحکم شده و حلقه کوچکتر در دهانه قیفی که آب جمع شده را به مخزن منتقل می کند قرار  است،

 های شبنم و مه درقطرک دهند.سطحی به شکل مخروط ناقص و وارونه را تشکیل می های نخ،این ترتیب رشته

یت یف هداقدر اثر نیروی ثقل به طرف پایین و به درون ها متراکم شده و قطرات حاصل برخورد با این رشته

 میشوند.

ل مخزن ه داخخروجی قیف در داخل جعبه نگهدارنده به یک قطعه شیلنگ متصل شده و انتهای شیلنگ نیز آب را ب

طر ی به قبرای اینکه هیچ اختالطی با آب حاصل از بارندگی صورت نگیرد سایبان کننده هدایت می کند.جمع

شده از شبنم معاست این کار صرفا برای تمیز دادن مقدار آب خالص جکننده تعبیه شدهمتر در باالی جمعسانتی30

 (4)شکل شماره .استو مه صورت گرفته
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 )مآخذ:نگارندگان(جمع کننده مخروطی تک جداره :4شکل

 

 جمع کننده مخروطی دو جداره:
و حلقه دجدید  جمع کننده تک جداره است با این تفاوت که در نوعجمع کننده مخروطی دو جداره بسیار شبیه به 

دهند که در ل میاتشکیرهای پالستیکی دوجداره موازی ای در پایین قرار دارند و نخای در باال و دو حلقه دایرهدایره

)شکل  ند.باش یهای متفاوت و وارونه مواقع هریک از این دو جداره سطح جانبی یکی از دو مخروط ناقص با شعاع

 (5شماره

 
 جمع کننده مخروطی دو جداره)مآخذ:نگارندگان( :5شکل

 

 یجمع کننده پرده ا

ها بایستی طراحی به صورتی انجام گیرد که در عین سادگی عمال امکان کنندهبه منظور استفاده عملی از جمع

متر چهارچوب یا قاب فلزی به ابعاد یکای، یک کننده پردهبرداری ار آن وجود داشته باشد. قسمت اصلی جمعبهره

آوری شده در واحد است البته این ابعاد میتواند کوچکتر یا بزرگتر باشد به این ترتیب به راحتی میتوانیم آب جمع

 580های نخ پالستیکی از باال به پایین تنیده شده اند. در حدود سطح را بدست اوریم. در این دستگاه مجددا رشته

است. متر درون قاب مستطیل شکل بصورت دو الیه کشیده شدهمیلی0.1و ضخامت 1ستیکی با عرض رشته نخ پال
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متر است. ضلع سانتی90اند و ارتفاع قاب از سطح زمین حدودها بصورت کامال موازی با یکدیگر کشیده شدهنخ

مناسب ایجاد شده، قرار داده شده پایینی قاب در داخل یک لوله پی وی سی که در امتداد طول آن شکافی به اندازه 

است که دارای شیب مالیم یک است. دو انتهای این لوله کامال عایق بندی شده است. این لوله به نحوی تعبیه شده

های شکل است که آب را به مخزن منتقل می کند. قطرهدرصد میباشد. به انتهای پایینی آن شیلنگی وصل شده

ای که در دهند و در اثرجاذبه زمین به سمت جمع کنندهشکیل قطرات بزرگتر را میها با یکدیگر تگرفته روی نخ

کننده کننده هدایت می شوند. کل قسمتهای جمعزیر قاب قرار دارد حرکت می کنند و سپس به یک گالن جمع

ش باد شدید اند تا در هنگام وزها بروی زمین با طناب هایی محکم شدههایی محکم شده است و تیرکبروی تیرک

 (6مقاومت کافی داشته باشند. )شکل شماره

 
 ی)مآخد:نگارندگان(اکننده پرده: جمع6شکل

 

 جمع کننده های مخروطی چند جداره
دو جداره  کننده مخروطیکننده نیزکامال مشابه با جمعاز هفت دایره متحدالمرکز ساخته شده که سیستم این جمع

 کنندهاین جمع متر و ارتفاعسانتی50متر و قطر استوانه خارجی سانتی 20کننده قطر دایره داخلی این جمع است.

 (7)شکل شمارهمتری از سطح زمین قرار میگیرد. سانتی 70متر است که در ارتفاع سانتی 52

 
 (های مخروطی چند جداره)مآخذ:نگارندگان: جمع کننده7شکل
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 میزان آب تولید شده از شبنم و مه

مقدار آب  اشد.بمتر مکعب میتواند مناسب گرم بر سانتی0.2آوری آب از شبنم و مه مقادیری چون  های در جایگاه

رعت ه و سمکننده در شکار قطرات آب موجود در شبنم و کننده و کارآمد بودن جمعتولیدی بستگی به سطح جمع

 کننده و استفادهن در واحد سطح از جمعنرمال کردن آ یک روش ساده برای تعیین مقدار آب تولید شده، باد دارد.

 ل باشد کلصف سااگر فصل مه ن باشد.مربع در روز میاز واحدهایی چون لیتر در مترمربع در ساعت یا لیتر در متر

ز این آب % ا25حتی اگر  مترمکعب خواهد بود، 4.5مترمکعب برای هر درخت یا  45.6شده در سال به آب جمع

 خواهد کرد. های پایین نفوذمکعب در سال به سمت شیبمتر10ی درختان باغ باشد حدود مازاد بر نیازهای ضرور

 

 نتیجه گیری 
مچنین و ه (اغکمال اعلی، کاربست نظریه ب)، در مقاله (جان دیکسون هانت)نظریه پردازان مشهور منظر همچون 

 نند.مدن می داتر آن باغ را در هر تمدن مظهر الگوی آرمانی زندگی د الپردازان منظر معمو نظریه ً(فرانسیس بیکن)

ها کافی مدنتمانی پرداز منظر مدعی است برای مطالعه الگوهای آربا استناد به سخن برخی از نظریه (چارلز جنکز)

ها را به مدنتایند تر هستند و اوج فرها معماری کمال اعلیدهیم: باغاست هنر باغسازی آنها را مورد مطالعه قرار

 .تدهنده و وجوه مثلی آن اسهای شکلایرانی نیز در هر دوره بازتاب اندیشهباغ .نمایش می گذارند

رنگ شدن هد کمشرقی در رابطه با منظرپردازیهای شهری در ایران امروز، شا هبا ظهور طرحهای نوین غربی و گا

یش نی و پیدااغ ایرامیباشیم، اما با توجه به اینکه فلسفه وجودی بدر زمینه منظرســازی شــهری  نقش باغ ایرانی

ن از وشهای نویسیله رلذا سعی بر پایداری بو آن با فرهنگ و تاریخ و اعتقادات مردم ایران همخوان و همسو میباشد،

 آب جدید نبعم بک انعنو به مه ازشبنم و آب لستحصابعنوان عنصرتداوم باغ ایرانی را داشته ا جمله ابیاری،

 و هاهچا ،سطحی یهاآب نچو د،موجو بیآ منابع سایر که مناطقی در .دشو ثابت آن به زنیا باید که ستا موضوعی

 آب دنکر صفیهت یا لوله خط یک که جایی یا و باشد دممر یهازنیا یپاسخگو نداتونمی ندگیربا از حاصله یهاآب

 و کنیم دهستفاا آب منبع ینا از نیماتومی ،باشد هزینه پر یا و ممکن غیر عملی...  و ورزیکشا ،عمومی رفمصا ایبر

 یستارا در گامی نداتومی مه ازشبنم و آب لستحصاا روش که ستا بدیهی .دارد دیقتصاا توجیه حالت ینا در

 خشکسالی و بیآ کم با رزهمبا و صنعت و اریجنگلد ورزی،کشا ب،شر نچو مختلف رفمصا در زنیاردمو آب تامین

شکل  بر روشها نای از استفاده تبعات ،هزینه به باید ، آب آوریجمع مختلف روشهای انتخاب در ،نهایت در باشد.

 این از ستفادها است طبیعی. داشت دقت.... و روش هر برای منطقه تناسب ،سرقت خطر ،تجهیزات کیفیت اصیل باغ،

 به باید دیگر فطر از. بود خواهد ذیربط مسئوالن و مدیران ،خبره کارشناسان ،محلی مردم مشارکت نیازمند روشها

 .داشت دقت نیز منطقه در موجود آب کمبود دیگر طرف از و نیاز مورد آب تأمین در روش هر بازدهی

محلـی و  کارهـایاز طریـق کوشـشها و ابت اند،های موفق معماری پایدار که قبالً وجود داشتهبسیاری از نمونه 

ـت بـه صرف تشخیص این که چه چیزی واقعاً پایـدار اس .اندهای خارجی به دست آمدهپشتیبانیگـاهی اوقـات 

دادن رارا بـرای قـد یـزمان طوالنی نیاز دارد، تا مهارت هـا را پـرورش دهد و توسعه بخشد تا یک ایده را ثابـت کن

  .یک سیستم مالی یا سازمانی که بتوانـد پایـدار باشد، امتحان شود
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 منابع :

. 
 .1368روستایی،انتشارات آستان قدس رضوی،ابریشمی، محمدحسین، جمع آوری باران وسیالب درمناطق [1]

ی ع طبیعخشک )جزوه درسی( دانشکده منابآوری و استحصال آب در مناطق خشک و نیمه[ دستورانی، محمدتقی، جمع2]

 .1384دانشگاه یزد،

 .1378سازمان هواشناسی کشور، [ رحیمی، محمد، استحصال آب از مه، 3]

 .1387[ اسفندنژاد، ا، استحصال آب آشامیدنی از مه و رطوبت هوا، گزارش تحقیقاتی، تحقیقات آب، 4]

سالمی اشگاه آزاد ری دان[ شاهچراغی، آزاده، بازآفرینی نظام معماری باغ ایرانی، رساله دکتری معماری، دانشکده هنرومعما4]

 .1378واحد علوم وتحقیقات، 

ن انی، سازمااغ ایر[ میرفندرسکی، محمدامین، باغ ایرانی چیست؟ باغ ایرانی در کجاست؟ خالصه مقاالت نخستین همایش ب5]

 .1383میراث فرهنگی و گردشگری کشور، 

، 49/60، صص23-22ماره[ استروناخ، دیوید، شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تاثیرآن برباغسازی ایران، فصلنامه اثر، ش6]

1373. 

 .1358، 12ـ2صدهم، ص[ پیرنیا، محمدکریم، باغهای ایرانی، تدوین فرهاد ابوضیاء، مجله آبادی، سال چهارم، شماره پانز7]

 .1382، 107ـ90، پائیز وزمستان، صص41ـ40[ احمدی، فرهاد، معماری پایدار، آبادی، سال سیزدهم، شماره 8]

 . 1382انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، [ پیرنیا، محمدکریم، معماری اسالمی ایران،9]
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