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  چکیده
از طرفی عمده بارش به  .باشدمی محدود و داراي پراکنش زمانی و مکانی نامعینخشک در مناطق خشک و نیمهمقدار بارش 

بارش نیز توسط تبخیر از دسترس علت کمبود پوشش گیاهی و شدت زیاد بارش تبدیل به رواناب شده و همان میزان کم
و کاهش نرخ تبخیر  آوري مستقیم آب بارانتوان در جهت جمعمی هاي استحصال آباستفاده از سیستمبا . شود  خارج می

به  .دشوار است و سخت باشد، مناسب مناطق و تقاضاها انواع براي که سازيذخیره سیستم یک طراحی. سطحی اقدام نمود
 تولیدي، آب هزینه کمترین که داراي است سیستمی منطقه یک براي سازيذخیره استحصال و سامانه بهترین طورکلی
 تلفات رساندن حداقل به براي .باشدامنیت و بهداشت کافی  و همچنین آسان حفظ و ساخت تبخیر، و نشت تلفات حداقل

حداقل  در باید گیردمی قرار هوا معرض در که مساحت سطحی و باشد حداکثر در باید سازيحجم ذخیره تبخیر، و نشت
اي و ارائه شرایط و اصول فنی و بهداشتی ري آب باران از سطوح صخرهآودر این تحقیق به معرفی روش جمع.باشد ممکن

 . الزم جهت طراحی و اجراي آن پرداخته شده است
  

  استحصال آب باران، ذخیره سازي آب، سطوح آبگیر طبیعی، مکان یابی، مناطق خشک  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
شود تا به آوري و ذخیره میها آب باران جمعشود که بوسیله آن هایی گفته میهاي استحصال آب باران به سیستمسیستم

در مناطق خشک و . مصارف مختلفی از جمله مصارف خانگی، دام، حیات وحش، کشاورزي و سایر مصارف ممکن برسد
ی و افتد، از طرفی عمده بارش به علت کمبود پوشش گیاهخشک بارندگی اندك و در فواصل زمانی نامعین اتفاق مینیمه

به همین خاطر . شود بارش نیز توسط تبخیر از دسترس خارج میشدت زیاد بارش تبدیل به رواناب شده و همان میزان کم
هزار  4000تاریخچه استحصال آب باران به . است  هاي استحصال آب از دیرباز در این مناطق رواج داشتهاستفاده از سیستم

آوري  در بلوچستان ایران و پاکستان نیز جمع. است شاورزي کاربرد داشتهگردد که در فلسطین و جهت کسال پیش برمی
هاي متمادي در مناطق بیابانی با هدایت آب باران به سطوح شیب دار، آب مورد نیاز طی سال. است آب باران مرسوم بوده

. کنندشت آب باران استفاده میتري براي بردا هاي پیشرفتهاما امروزه کشاورزان از روش. گردیدمناطق کشاورزي تامین می
هاي ها تمایل به استفاده از سیستمهاي مورد استفاده، عمدتا سازمان، بدلیل هزینه باالي روش1950تا قبل از سال 

تر و موثرتر، استحصال آب  هاي آسانها و پیدایش روشاستحصال آب باران نداشتند، اما پس از آن بدلیل کاهش هزینه
آوري و و جهت مصارف گوناگون از جمله، مصارف انسانی، مصارف دام و همچنین حیات وحش مورد جمع باران رونق گرفت

  ). 2008هانسون، (گیرد استحصال قرار می
، Richards(وه بشورها نظیر زیمباکصخره هاي سنگی در بسیاري از  با استفاده ازاستفاده از سطوح طبیعی آبگیر باران 

بهره برداري از چنین سامانه هائی به صورت مختلف . باشدل و رایج میتداوهنوز نیز م) Hudson ،1981(کینا و ) 1972
، مکزیک، اسپانیا و هند براي تأمین آب جهت مصارف مختلف ، فلسطین اشغالین، ترکیهیدر برخی نقاط کشورهاي چ

اقدام به تشریع سامانه هاي ترکیبی  کشور اسپانیا، Gribraltarاي تحت عنوان تأمین آب منطقه  الهقدر م. متداول است
 يهاسطوح آبگیر باران براي تأمین آب مصارف روستائی و زراعی نموده است که سطح آبگیر آنها مرکب از بیرون زدگی

ب شده در ادامه توده هاي صورقه هاي گالوانیزه ن ه ازادسنگی در قله و دامنه کوه و سطوح آبگیر مصنوعی احداثی با استف
در سال  CBCS(2(المنافع آمار و سرشماري توسط کمیته مشتركی بر طبق پژوهش .وي دامنه شیب دار استسنگی برر

اي در کمربند گندم آمریکا  مزرعه را در منطقه 29اي نیاز آبی هکتار آبگیر صخره 28 نتایج حاکی از آن بود که 1946
  .سازد برآورده می

را براي استحصال آب مناسب  اي گرانیتی و گنیسی وهشی سطوح صخرهطی پژنیز  1999و همکاران در سال  لیبونگات 
اي گرانیتی و رگولیتی را مورد بررسی قرار  صخره رواناب تولیدي در دو سطح 1983و همکاران در سال  ادوارز. انددانسته

، 1392تحقیقی در سال حبیبی پور و دهقان طی . انددادند و میزان تولید رواناب در سطوح رگولیتی را بیشتر دانسته
سیستم هاي سطوح آبگیر باران را جهت تامین آب حیات وحش منطقه حفاظت شده و پارك ملی سیاهکوه مورد ارزیابی 

درصد از آب انبارهاي موجود منطقه  25قرار دادند که نتایج نشان داد اجراي طرح آبگیرهاي سنگی براي تأمین آب در 
لیکن به دلیل حجم کم مخزن ذخیره، ضرورت دارد این مخازن سنگی سالی یکبار . تسیاهکوه درحال حاضر انجام شده اس

هم با استفاده از تانکر آبرسانی، آبگیري شوند؛ این درحال است که اجراي طرح آبگیرهاي سنگی براي کلیه آب انبارهاي 
در هزینه هاي اداره کل محیط زیست میلیون ریال  275این موضوع می تواند ساالنه . باشدموجود در منطقه امکانپذیر می

-استان یزد صرفه جویی نماید که با توجه به ضعف شدید اعتبارات در بخش محیط زیست رقم قابل توجهی به حساب می
اي معرفی و شرایط و اصول فنی و آوري آب باران از سطوح صخرهدر تحقیق پیش رو سعی گردیده است تا روش جمع .آید

  .جراي آن ارائه گرددبهداشتی الزم براي ا
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  اياجزاي سیستم سطوح صخره
. آوري آب شامل سیستم هدایت کننده، سیستم تصفیه آب، سیستم ذخیره آب و سیستم توزیع آب استاین سیستم جمع

در . ساز باشندتوانند سطوحی طبیعی و یا دستآوري آب مؤلفه اصلی، سطح گیرنده آب باران است که میهاي جمعدر روش
به تاسیساتی که ). 1شکل (شود آوري آب باران استفاده میاي جهت جمعروش، از سطوح طبیعی نظیر سطوح صخرهاین 

  . گردداي اطالق میشود، سطوح آبگیر صخرهآوري آب باران بدین روش استفاده میبراي جمع

  نحوه عملکرد سیستم سطوح صخره اي آبگیر
شود به صورت ثقلی و بر طبق شیب هیدرولیکی بر روي سطوح جاري شده و به اي جاري میبارانی که بر روي سطوح صخره

منبع ذخیره . گردداي آبگیر را محصور کرده است به سمت مخزن ذخیره هدایت میکمک دیواره کوتاهی که سطح صخره
سمت مخزن بوسیلۀ اي قرار گیرد تا جریان آب به تري نسبت به سطح آبگیر صخرهبایست در تراز ارتفاعی پایینآب می

تواند منبع ذخیره می. اي تعبیه شودمنبع ذخیره بهتر است در نزدیکی سطح آبگیر صخره. تسهیل گردد  نیروي ثقل
تواند ازمنابع قرضه در مصالح مورد نیاز براي ساخت مخزن می. سرپوشیده باشد یا مانند سد، آب را در پشت آن ذخیره نمود

با توجه به نوع منابع قرضه قابل دسترس میتوان مخزن را با استفاده از مصالح . اخته باشدسمحل و سنگی یا به صورت پیش
  .ساخت و به صورت پیش ساخته آن را به محل حمل نمود) سنگ و آجر(بنایی

  

  آوري آب باران  اي براي جمعاجزاي سطوح صخره): 1(شکل 

 سنگ هاي صخره اي مناسب براي سطوح صخره اي آبگیر
 ،اونانیموس(هاي بزرگ و بدون شکاف نیاز است که در شیب مناسب و بدون پوشش گیاهی باشند امر به صخرهبراي این 

برخی از سطوح . اي آبگیر هستنداي مناسب براي سطوح صخرههاي صخرهبیشتر مناطق بیابانی داراي سنگ). 2012



 

-به طور نمونه سنگ. و قابل رؤیت نیستند اي در دسترس هستند ولی توسط خاك و پوشش گیاهی پوشیده شده اندصخره
هاي گرانیت به منزله هسته مرکزي بسیاري از رشته کوه. اي آبگیر، دوام خوبی دارندهاي گرانیتی به عنوان سطوح صخره

قطعات نرمتر از سنگ گرانیت، . باشداي آبگیر میسنگ گرانیت قابل دوام براي سطوح صخره. هاستبزرگ و سنگ بستر قاره
  . گرددهاي متفاوت از هم پاشیده و تجزیه میگ مرمر است که با در معرض قرار گرفتن نور آفتاب، باران و درجه حرارتسن

  

  انتقال رواناب
  شیارهاي سنگی اودان ها ون -1

  :نیاز دارند شیارهاي سنگی ناودان ها واي به دالیل زیر به سطوح  صخره
 .آبگیر به مخازن ذخیره آب منحرف نمایداي رواناب حاصل از بارش را از سطح صخره

 .دهداي، مساحت حوزه آبگیر را افزایش میبا محصور کردن دور تا دور سطوح صخره

نمایند به به مخزن منتقل می ناودان ها وشیارهاي سنگیاي مجاور نیز را  از طریق رواناب حاصل از بارش درسطوح صخره

اي آبگیر و جانمایی یک سامانه سطوح صخره) 2(شکل  .رواناب را تولید کند طوري که بارش کم می تواند حجم زیادي از

  .دهدنحوه قرارگیري هر یک از اجزاي آن را نشان می

 

  سامانه استحصال آب از سطوح صخره اي بر روي تصویر هوایی محل انتخابی مناسب جانمایی): 2(شکل 
 

 رسوبگیر

 ذخیره مخزن

 سطح آبگیر
 هدایت آب هايدیواره 

 



 

  سیستم انتقال آب -2

توان از می سیستم انتقال آببا نصب . باشدآب به سطح زمین بسیار ساده و ارزان میاستفاده از نیروي ثقل براي انتقال 
از سوي دیگر به دلیل عدم ورود افراد به مخزن، آلودگی آب نیز . طرفی نیروي انسانی الزم  و خطر انتقال آب را کاهش داد

آنها در تراز باالتري از دیواره سد قرار  جریان مستقیم ثقلی، که مطابق شکل در مخازن آبی که سطح کف. کاهش می یابد
در این سیستم، آب به طور مستقیم در اثر نیروي ثقل از مخزن آب واقع بر روي یک تراس سنگی یا . دارد امکان پذیر است

   .شوداي به وسیله لوله منتقل میمسیر دره صخره
  

  ارتباط بین سطوح صخره اي آبگیر و مخازن
. اي آبگیر و بارش فصلی یک منطقه، قادر به پر کردن مخزن آب باشددازه مساحت سطوح صخرهاین مساله مهم است که ان

میلی متر در یک فصل تغییر کند،  1000تا  100در مقیاس جهانی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک می تواند بین 
  .میلی متر بیان شده است 300اگرچه مقدار متوسط فصلی آن 

از . خیلی کوچک باشد و بارندگی در حد متوسط معمول ببارد، مخزن ذخیره از آب پر نخواهد شداي آبگیر اگر سطح صخره
اي آبگیر خیلی بزرگ باشد و بارندگی متوسط باشد، اغلب رواناب حاصل از بارش سرریز شده و طرف دیگر اگر سطح صخره

بینی اي آبگیر به دلیل بارش غیر قابل پیشرهدر نتیجه داشتن تعادل در تعیین اندازه سطوح صخ. از مخزن خارج خواهد شد
اي در هنگام بارش دچار شود که مخازن سطوح صخرهتجربیات نشان داده است که بیشتر ترجیح داده می. ضروري است

  .سرریز شود تا اینکه پر نشود و خالی بماند
  

  برآورد حجم آب استحصال یافته از سطوح صخره اي
 100آل، به ازاي یک واقعه بارندگی به طور مثال در شرایط  ایده. ذخیره آب اهمیت دارداي براي ظرفیت سطوح صخره

حال اگر میزان . گرددمتر مکعب آب حاصل می 1000اي، حجمی معادل هکتار از سطوح صخره 1متري بر روي میلی
خانوار را به مدت یکسال  10از آبی تواند نیلیتر باشد، این حجم آب می 100در هر روز حدود  متوسط مصرف آب یک خانوار

گردد که این میزان بنا به سرباز یا سرپوشیده بودن البته مقداري از این آب تبخیر شده و از دسترس خارج می. تأمین کند
فاکتور می  4با استفاده از . درصد متغیر  است 50تا  10مخزن ذخیره و همچنین شدت تابش خورشید و وزش باد  بین 

  :اي را تعیین کردرواناب حاصل از سطوح صخرهتوان حجم 
 بارش ماهانه -
 ايهدر رفت تبخیر از بارش بر روي سطوح صخره -
  اندازه و شیب سطح آبگیر -
 نحوه تخمین حجم مخزن سدهاي ذخیره آب -

 

  نکات بهداشتی
شود ولی با می دار، توسط اشعه فرابنفش خورشید استریلاي فاقد مخازن سقفهایی از آب در سطوح صخرهگرچه قسمت

  :یابدرعایت موارد ذیل کیفیت آن افزایش می
  .اي باید پیش از فصول بارش تمیز گردندسطوح آبگیر صخره -



 

  .بایست بعد از وقایع سیالبی خالی نمودگیر را میهاي رسوبتله -
  .مخازن ذخیره آب باید قبل از فصول بارش خالی و تمیز شوند -
  .توان از شیر برداشت آب استفاده شودمخازن ذخیره آب شوند ولی میمردم نباید براي آب برداشتن وارد  -
  .اي و مخازن دور نگه داشته شوندحیوانات منطقه باید از محدوده سطوح صخره -

 

  آب استحصال هايسامانه اجراي
 بهترین به طورکلی .دشوار است و سخت باشد، مناسب مناطق و تقاضاها انواع براي که سازيذخیره سیستم یک طراحی
 تبخیر، و نشت تلفات حداقل تولیدي، آب هزینه کمترین که داراي است سیستمی منطقه یک براي سازيذخیره سامانه
حجم  تبخیر، و نشت تلفات رساندن حداقل به براي .باشد قابل اعتماد و کاربر پسند و همچنین آسان حفظ و ساخت
 نسبت .باشد حداقل ممکن در باید گیردمی قرار هوا معرض در که مساحت سطحی و باشد حداکثر در باید سازيذخیره
یابد  افزایش آن عرض به نسبت مخزن هنگامی که عمق کندمی پیدا افزایش آب مساحت سطح به ذخیره شده آب حجم

  .دهدمعیارهاي اصلی در تعیین سطح حوزه آبگیر و طراحی مخازن را نشان می) 3(شکل ). 1975ددریک،(

  

  معیارهاي اصلی در تعیین سطح حوزه آبگیر و طراحی مخازن): 3(شکل

  گیريبحث و نتیجه
 مشکالت با حاضر حال نیز در هاآن از بسیاري و استبوده شکست به محکوم آب استحصال هايپروژه از بسیاري سرنوشت

 در یکپارچه رویکردي حضور عدم هاپروژه شکست این اصلی دلیل). 2001و همکاران، فالکن مارك(هستند مواجه جدي
 عدم .استشدهداده تشخیص هاسامانه از نگهداري و تعمیر و بردارياجرا، بهره مورد در به خصوص ، ریزيبرنامه فرآیند طول

 سامانه نگهداري هايهزینه. است خوب اهداف با اگرچه هاییطرح شکست اصلی علت از سامانه رسیدگی و نگهداري
 .باشدمی کمتر جدید سامانه یک اجراي هزینه با مقایسه در هم با این حال هنوز ولی باشد باال است ممکن آب استحصال

مساحت آبگیر و  
حجم مخزن

نیاز آبی 

برآورد  
اقتصادي

حفظ منظر  
محیط زیست

ریسک قابل 
قبول

خصوصیات  
بارش

حجم آب  
تولیدي



 

 پایان از پس کهبه طوري شود، گرفته نظر در ریزيبرنامه مرحله طول در باید سامانه ونگهداري برداريبهره هايهزینه
 سامانه اجراي جهت موردنظر مکان دسترسی به نحوه. شود اعمال یکدیگر با همزمان نگهداري و برداريبهره اجراي سامانه،

  .شود گرفته نظر در باید نیز
از  است که ییهامزیتاي آبگیر براي استحصال آب باران داراي با توجه به مطالب ذکر شده، استفاده از روش سطوح صخره

  :توان به موارد ذیل اشاره کردمی آن جمله
 .تر استها سادهم استحصال آب نسبت به سایر روشاین سیست اندازي و نگهداري، راهاحداث -
 .تواند به مخزن هدایت شودآید که به آسانی میدست میبا یک رویداد بارش کم، حجم زیادي آب به -
 .  کنداي، اراضی کشاورزي را اشغال نمیاستفاده از سطوح صخره -
هاي مرسوم تامین آب از جمله حفر اي نسبت به روشو نگهداري سطوح صخره ، تعمیرنرخ هزینه هاي احداث -

   .باشدتر میپایین چاه، سدهاي خاکی بزرگ و یا خرید آب

تلفات تبخیر براي مخازن ذخیره روباز بسیار باالست و که  باید مدنظر داشت نیز هاي این روشمحدودیتدر بیان همچنین 
ساخته استفاده نمود که البته نیاز به مخازن پیش دار کرد یا ازتوان سقفلذا مخازن را می. درصد برسد 50تواند به می

توان حجم مخازن را تا دو برابر حجم همچنین براي جبران میزان تلفات تبخیر می. طراحی و نیروي کار متخصص دارد
  . یاز براي ذخیره آب، افزایش دادموردن

میز نگردد، احتماال آب استحصال شده اي آبگیر و مخزن ذخیره قبل از فصول بارش تدر صورتی که سطوح صخرههمچنین 
  .ها را از بین ببردتواند اغلب آالیندههرچند که اشعه فرابنفش خورشید می. تر از استانداردها داشته باشدکیفیتی پایین
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