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  مقدمه
ها گردیده است از طرف دیگر  هاي بسته و دریاچه هاي آزاد و پایین رفتن سطح آب آبگرمایش جهانی باعث باال آمدن سطح 

ها شده است که این  ها منجر به افت سطح آب در دریاچه هاي منتهی به دریاچه رویه از منابع آب عوامل انسانی و برداشت بی
ز جمله کاهش سطح دریاچه، طوفان نمکی، کند و موجب بروز مشکالتی ا وضوح خودنمایی می مسئله در دریاچه ارومیه به

نبود آب قابل شرب در جزایر دریاچه و . ها و کاهش تنوع زیستی گردیده است کاهش پوشش گیاهی، خشک شدن چشمه
شود و  هاي جانوري می سازد باعث پراکنده شدن و تلفات گونه ها که جزایر را به سواحل و به یکدیگر مرتبط می ظهور خشکی

براي فائق . طلبد هاي باالیی را می العبور بودن آن، هزینه براي حیات وحش با توجه به شرایط منطقه و صعب تأمین آب شرب
آمدن به این مسئله راهکارهایی باید ارائه شود که هم توجیه اقتصادي داشته باشد و هم شرایط پایداري را در جهت تأمین 

توان به  حل مناسبی براي پاسخگویی به مشکل مذکور باشد که می د راهتوان استفاده از آب باران می. آب شرب فراهم نماید
هاي سنگی و سنگ بستر زیر سطحی،  وجود رخنمون. هاي مختلفی با توجه به پتانسیل منطقه استحصال نمود روش

ان با تو در صورت نبود شرایط مذکور می .سازد پذیر می استحصال آب باران از طریق سطحی و سد زیرزمینی را امکان
هاي مختلف از جمله ژئوممبران، پالستیک، ورق فلزي، آسفالت و سیمان،  غیرقابل نفوذ کردن سطح خاك از طریق پوشش

ها در کشورهاي دیگر و در برخی از نقاط کشورمان مورد استفاده قرار گرفته و آب  این روش. آب باران را استحصال نمود
لف ازجمله شرب خانگی، دام، کشاورزي و فضاي سبز و همچنین نیاز آبی استحصالی در جهت تأمین آب براي موارد مخت

  .حیات وحش بکار گرفته شده است
آوري آب باران است که در  هاي استحصال و جمع هاي سنگی از دیگر شیوه استفاده از سطوح طبیعی آبگیر باران نظیر صخره

برداري  بهره. باشد هنوز متداول و رایج می) Hadson ،1981(و کنیا ) Richards ،1972(بسیاري از کشورهاي نظیر زیمباوه 
صورت مختلف در برخی نقاط کشورهاي چین، ترکیه، فلسطین اشغالی، مکزیک، اسپانیا و هند براي  هایی به از چنین سامانه

  .تأمین آب جهت مصارف مختلف متداول است
هاي سنگی احداث شده  زدگی ذخیره رواناب ناشی از بیرون منبع 400بیش از  Kituiدر کشور کنیا تنها در منطقه موسوم به 

، کشور Grebralterاي تحت عنوان تأمین آب منطقه  در مقاله). Nissen-petersen ،2006(اند  برداري قرار گرفته و مورد بهره
عی نموده است که هاي ترکیبی سطوح آبگیر باران براي تأمین آب مصارف روستایی و زرا اسپانیا اقدام به تشریح سامانه
هاي گالوانیزه  هاي سنگی در قله و دامنه کوه و سطوح آبگیر مصنوعی با استفاده از ورق زدگی سطح آبگیر آنها مرکب از بیرون

، navajoگیري از تجارب سرخپوستان  در ایاالت متحده با بهره. دار است نصب شده در ادامه توده سنگی بر روي دامنه شیب
طور عمده باعث  هاي مصنوعی نوین آبگیر باران با استفاده از مواد شیمیایی و معدنی شده است، که به مانهاقدام به ابداع سا

از این نوع  ).Reij et al ،1988(شود  کاهش نفوذپذیري خاك در سطح آبگیر و افزایش تولید رواناب سطحی در آنها می
ن جهت مصارف شرب دام، احیاء مراتع و مدیریت دام در مرتع آوري آب و ذخیره کردن آ هاي آبگیر باران براي جمع سامانه

هاي سطوح آبگیر  گیري از تجارب حاصل از ایجاد سامانه با بهره. شود بطور گسترده در غرب ایاالت متحده آمریکا استفاده می
تیمار شده از طریق  مصنوعی روزمینی در ایاالت متحده آمریکا، در کشور استرالیا اقدام به ابداع سطوح آبگیر روزمینی

، Hollick(ریزه و خار و خاشاك شده است  سازي سطح خاك از سنگ دهی، کوبیدن و فشرده نمودن خاك پس از پاك شکل
دهی، کوبیده و فشرده  سطح آبگیر  روزمینی از نوع سطوح آبگیر شکل 3500از حدود  1980بطوري که تا سال ). 1982

  .شده است سترالیاي غربی استفاده میدر ا Roaded Catchmentشده معروف به 
دهی همراه با کوبیدن و فشردن خاك در برخی از موارد توأم با مخلوط کردن مواد افزودنی نظیر خاك رس،  تسطیح و شکل

صورت گسترده مورد  روش دیگري از ایجاد سطوح مصنوعی آبگیر باران است که در ایاالت متحده آمریکا و استرالیا به



 

استفاده از مواد شیمیایی براي غیرقابل نفوذ کردن و یا کاهش نفوذپذیري سطوح ). Laing ،1975(گیرد  می استفاده قرار
ویژه در غرب  داري در این زمینه به آبگیر باران روزمینی در ایاالت متحده بسیار معمول و متداول بوده و تحقیقات دامنه

طور عمده با توجه به نوع استفاده از  مورد استفاده براي این منظور به مواد. آمریکا انجام شده است که هنوز نیز ادامه دارد
شود تا کیفیت آب استحصالی متناسب با موارد مصرف آب تعیین و در نتیجه نوع مواد شیمیایی مورد نیاز بر  آب انتخاب می

هاي  فالت، فایبرگالس، پوششهاي نفتی، آس ها و مالچ استفاده از انواع واکس). Hudson ،1981(شود  اساس آن انتخاب 
براي افزایش ) Waterproof Membranes(اي و بسیاري مواد دیگر معروف به مواد ضد آب  پالستیکی با الیه محافظ سنگریزه

ضریب رواناب در سطوح مصنوعی آبگیر باران، امروزه با توجه به لزوم و اضطرار تأمین آب، وضعیت اقتصادي و اجتماعی 
  .شدت کمیابی آب، متداول و رایج شده استبرداران و   بهره

دار نسبتا غیرقابل نفوذ طبیعی و یا سطوح آبگیر  هاي شیب آوري آب از دامنه هاي سطوح آبگیر، جمع در تمامی سامانه
آوري خار و خاشاك و سنگریزه از سطح زمین و یا غیر قابل نفوذکردن نسبی سطح آبگیر  مصنوعی تیمار شده از طریق جمع

گردد و رواناب  شوند استفاده می که باعث کاهش نفوذپذیري خاك و افزایش ضریب رواناب می  فاده از مواد افزودنیبا است
هاي خاکی هدایت کننده آب  هاي مستقیم بر سطوح آبگیر طبیعی و یا حتی تیمار شده از طریق ایجاد دیواره ناشی از بارش

هاي ذخیره شده عمدتا براي شرب،  شود و از آب سازي می آن ذخیره به داخل مخزن حفر شده در زمین هدایت شده و درون
  ).Pacey, Cullis ،1986(شود  مصارف خانگی و در صورت بزرگ بودن مخزن ذخیره آب، براي کشاورزي استفاده می

هاي  ساله دارد و براي جلوگیري از تبخیر آب 3000هاي سطوح آبگیر باران قدمتی بیش از  در ایران نیز استفاده از سامانه
آوري شده، تنظیم درجه حرارت و سایر موارد مربوط به حفظ کیفیت آب، اقدام به مسقف نمودن مخزن نگهداري آب  جمع

انبارها بطور معمول براي مصارف شرب انسان و دام،  ه شده در آبهاي ذخیر از آب. شده است بصورت گنبدي شکل می
شود  ها هنوز در برخی از نقاط ایران نظیر بوشهر استفاده می از این نوع سامانه. شد مصارف خانگی و کشاورزي استفاده می

ات وحش منطقه هاي سطوح آبگیر باران را جهت تأمین آب حی سیستم) 1392(پور  و دهقان  حبیبی). 1376قدوسی، (
نتایج نشان داد اجراي طرح آبگیرهاي سطوح سنگی براي . حفاظت شده و پارك ملی سیاهکوه مورد ارزیابی قرار دادند

لیکن بدلیل حجم کم مخزن . انبارهاي موجود منطقه سیاهکوه در حال حاضر انجام شده است درصد از آب 25تأمین آب در 
لی یک بار هم با استفاده از تانکرهاي آبرسانی، آبگیري شوند، این در حالی است ذخیره، ضرورت دارد این مخازن سنگی سا

  . باشد انبارهاي موجود در منطقه امکانپذیر می که اجراي طرح آبگیرهاي سنگی براي کلیه آب
طح دهد که حد آستانه شروع رواناب براي س شرقی نشان می گرفته در استان آذربایجان نتایج حاصل از پژوهش صورت

و  7/4، 3/5ترتیب برابر  الشه و سطح پالستیک با پوشش سنگ الشه به  نخورده، سطح طبیعی با پوشش سنگ طبیعی دست
باشد و در هشت ماهه  درصد بارندگی می 57و  13، 20ترتیب برابر  میلیمتر و رواناب تولید شده براي سطوح مذکور به 6/2

لیتر، سطح طبیعی با پوشش الشه سنگ  30نخورده  سطح طبیعی دست اول سال حجم رواناب استحصالی از یک مترمربع
در همین راستا براي سطح ). 1394نژاد و همکاران،  نیک(لیتر بود  90لیتر و سطح پالستیک با پوشش الشه سنگ  16

 لیتر و براي سطح ظبیعی با پوشش شن 17نخورده  لیتر، براي سطح طبیعی دست 76پالستیک با پوشش شن بادامی 
  ).  1393نژاد و ناصري،  نیک(لیتر آب باران براي هشت ماهه اول سال از هر مترمربع استحصال گردید  9بادامی 

در جزایر داخل پارك ملی دریاچه ارومیه نیز اقدامات عملی  توسط اداره کل محیط زیست استان صورت گرفته است که 
  .باشد بشرح ذیل می

مترمکعبی احداث گردیده است بدین ترتیب با اقداماتی مسیر  90ک منبع بتنی در خروجی حوضه آبخیز جزیره اسپیر ی
همراه توري فلزي نصب شد و در نهایت آب  جریان آب بهسازي گردیده و قبل از ورود آب به منبع یک حوضچه رسوبگیر به



 

دارند آب از منبع از طریق شد و در فصل تابستان که حیات وحش نیاز مبرم به آب  از طریق یک لوله وارد منبع بتنی می
  .جهت تنظیم مقدار آب خروجی آب به آبشخور از یک شناور استفاده شده بود. شد یک لوله به یک آبشخور بتنی هدایت می

مورد دیگري که توسط اداره کل محیط زیست استان ارومیه اجرا شده است سطوح آبگیر با بستر مصنوعی است که در 
اتیلن  آب جمع شده از این سطوح به انبارهاي بتنی یا پلی. اد پنج واحد احداث شده استجزیره اشک و کبودان به تعد

براي ایجاد سطوح آبگیر از صفحات فلزي استفاده شده . گیرد هدایت و در مواقع ضروري مورد استفاده حیات وحش قرار می
اتیلن ذخیره آب در  ب شده و مخازن پلیهاي فلزي نص دار بر روي پایه صورت شیب صد مترمربع به است که در مساحت یک
  .کننده به داخل مخزن هدایت شود اند که رواناب ایجاد شده از طریق لوله جمع زیر این سقف قرار گرفته

باشد که در آن پتانسیل سطوح  زیست و حفظ حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه می هدف این نوشتار اهمیت دادن به محیط
اجراي عملی آن جهت تأمین نیاز آبی حیات وحش جزیره کبودن واقع در دریاچه ارومیه مورد  سنگی در تولید رواناب و

گیرد تا در دوره مرطوب که بارندگی زیاد است رواناب حاصل از بارش را در مخزن ذخیره نمود و در دوره  بررسی قرار می
یادآور   .ت وحش مورد استفاده قرار گیردخشکی که میزان بارندگی کمتر است آب ذخیره شده جهت تأمین نیاز آبی حیا

شود بعد از اتمام مرحله اول پروژه، برخی از پارامترها از جمله میزان بارندگی، حجم رواناب تولید شده، کیفیت آب و  می
  .میزان آب مصرفی حیات وحش مورد پایش قرار گرفته تا در شرایط توسعه طراحی با دقت و جزئیات بیشتر صورت گیرد

  

  ده مطالعاتی محدو
باشد  شرقی دریاچه ارومیه واقع شده است و شامل جزایر کبودان، اشک، اسپیر و آرزو می محدوده مطالعاتی در قسمت جنوب

هکتار با حداکثر  3125باشد که با وسعت  بزرگترین این جزایر کبودان کبودان می. که به جزایر چهارگانه معروف هستند
میلیمتر و درجه  297دریاچه ارومیه واقع شده است متوسط بارش ساالنه در سطح دریاچه متر در پارك ملی  1500ارتفاع 

اما میزان بارش در محدوده مطالعاتی یا همان جزایر چهارگانه در . باشد درجه سانیگراد می 4/12حرارت متوسط معادل 
. گیرد خشک قرار می دومارتن در اقلیم نیمهبندي  این منطقه از نظر اقلیمی با توجه به تقسیم. میلیمتر می باشد 250حدود 

ها و ارتفاعاتی بوده که زیستگاه  اي کوهستانی با سیماي استپی و درختان پراکنده است و داراي دره جزایر مذکور، منطقه
 .باشد تعداد زیادي قوچ و میش ارمنی می

  

  معیارهاي انتخاب محل پروژه
از سطوح طبیعی از جمله سطوح سنگی معیارهاي مختلفی وجود دارد  براي انتخاب محل مناسب جهت استحصال آب باران

که با توجه به هدف تأمین آب شرب براي حیات وحش، معیارهاي مرتبط در این خصوص از منابع مختلف استخراج و در 
ایدآل، (ات شایستگیبعد از انتخاب معیارها به ازاي هر کدام از آنها بر حسب طبق. معیار در این مورد ارائه گردید 12نهایت 

نقطه  15در محدوده مطالعاتی در مجمو . از صفر تا صد امتیاز داده شد) مناسب، متوسط، تا حدودي شایسته و غیر شایسته
 3نقطه مربوط به جزیره کبودان و  12براي استحصال آب باران از سطوح طبیعی یا همان سطوح سنگی انتخاب شدند که 

عنوان  اي که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد به از بین نقاط انتخاب شده، نقطه. ودنقطه مربوط به جزیره اسپیر ب
این نقطه در جزیره کبودان واقع شده است که . محل مناسب جهت اجراي سیستم استحصال آب باران تشخیص داده شد

عرض شمالی و  38°,28,'30"ت باشد و از نظر جغرافیایی در مختصا می 975آمده براي آن   مجموع امتیازات بدست



 

 

 محل اجراي پروژه

اچھ یدر
ھیاروم  ره کبودانیجز

همراه مقدار،  معیارهاي مذکور را به 1موقعیت محل اجراي پروژه و جدول  1شکل . طول شرقی قرار دارد °45,37,'7"
  . دهد شایستگی و امتیاز مربوطه نشان می

  در جزیره کبودان محل اجراي پروژه - 1شکل 

  مشخصات و امتیاز معیارهاي انتخاب براي نقطه مورد نظر -1جدول 
  امتیاز  شایستگی  نوع/ مقدار  معیار  ردیف

  100  آل ایده  33750  )مترمربع(مساحت منطقه توده سنگی   1
  75  مناسب  5  )درصد(درز و شکاف   2
  50  متوسط  سنگ آهک  جنس سنگ  3
  100  آل ایده  30  )درصد(شیب   4
  50  متوسط  بوته چند ساله محدود  پوشش گیاهی  5
  100  آل ایده  5  )درصد(واریز سنگی   6
  75  مناسب  5  )درصد(خاك   7
  75  مناسب  75  ضریب رواناب  8
  50  متوسط  250  )میلیمتر(بارش متوسط ساالنه   9
  100  آل ایده  3000  )متر(فاصله تا آبشخور دیگر   10
  100  آل ایده  1300  )متر(عبور فاصله تا جاده، ساختمان و محل   11
  100  آل ایده  80  )متر(سازي  فاصله تا محل ذخیره  12

  975    جمع امتیاز



 

  تعیین ضریب رواناب
کند که چه میزان از بارش رخ  شود و در واقع معین می ضریب رواناب از تقسیم مقدار رواناب بر مقدار  بارندگی حاصل می

میزان رواناب تابعی از عوامل متعددي مانند نوع خاك، رطوبت پیشین خاك، شیب زمین، . گردد داده به رواناب تبدیل می
نفوذ باشد میزان رواناب  در صورتیکه سطح غیر قابل نفوذ یا کم. پوشش گیاهی و خصوصیات بارش مثل شدت و مدت است

بارندگی، شدت رواناب خروجی با شدت  ها در صورت ثابت ماندن شدت تابعی از میزان بارندگی بوده که بعد از پر کردن چاله
. رسد می 95/0براي سطوح صاف و غیرقابل نفوذ مانند آسفالت، سیمان، سنگ و فلز، ضریب رواناب تا . بارندگی برابر است

ها و درز و شکاف  صورت صخره سنگ یا رخنمون سنگی است داراي ناهمواري سطوح غیر قابل نفوذ در طبیعت که اصوال به
نوع سطح در محل انتخاب شده از نوع سنگ آهکی بوده که . شود این موارد منجر به کاهش میزان رواناب می باشد که می

در این . دهد وضعیت سطوح سنگی را در جزیره کبودان نشان می 2شکل . باشد درصد می 30داراي شیب متوسط حدود 
معنی و مفهوم آن این است که پنجاه درصد . ده استدر نظر گرفته ش 5/0پروژه ضریب رواناب با توجه به نظرات کارشناسی 
حال با معلوم بودن حجم آب مورد نیاز یا بعبارتی حجم مخزن ذخیره آب . از کل بارندگی ساالنه به رواناب تبدیل خواهد شد

  توان مساحت سطح آبگیر را محاسبه نمود می

 وضعیت سطوح سنگی در جزیره کبودان - 2شکل 

  اجزا سیستم استحصال آب باران از سطوح سنگی
سیستم استحصال آب باران از سطوح عایق همچون سطوح 

  .باشد سنگی داراي اجزاء زیر می
کننده رواناب  سطح عایق طبیعی یا سطح سنگی، دیواره جمع

انتقال دهنده هاي  یا دیواره هدایت آب، حوضچه رسوبگیر، لوله
سازي آب، آبشخور مجهز به شناور و  رواناب، مخزن ذخیره

بان، شیرآالت و اتصاالت، محافظ سطح آبگیر یا  سایه
  .که نحوه اجرا و مشخصات هر کدام در ادامه توضیح داده خواهد شد) 3شکل (باشد  حصارکشی می

 

 ش شماتیکی اجزاء سیستم استحصال آب باراننمای - 3شکل 



 

  سطح آبگیر
درصد از  50ر مکعب در نظر گرفته شده و با احتساب اینکه مت 50با توجه به حجم آب مورد نیاز که در شرایط فعلی 

 50میلیمتر است  250از آنجاییکه متوسط بارندگی ساالنه در محل پروژه . شود مجموع بارندگی ساالنه به رواناب تبدیل می
 125/0بارتی لیتر یا بع 125یعنی به ازاي یک مترمربع در سال  شود میلیمتر به رواناب تبدیل می 125درصد آن یعنی 

 50مترمکعب رواناب تولید شده و براي استحصال  5/12صد مترمربع  در نتیجه براي یک. شود  مترمکعب رواناب ایجاد می
توان مساحت  که می. باشد متر مربع می 400حداقل سطح آبگیر الزم ) حجم مخزن ذخیره(متر مکعب آب باران در سال 

   .و براي استحصال آب باران مورد استفاد قرار داد مذکور را در محل پروژه سطح جدا نموده 

  دیواره هدایت رواناب 
بعد از اینکه سطوح سنگی مورد نظر انتخاب شد قسمتی از آن را با توجه به مقدار مورد نیاز جدا نموده بطوریکه بتوان 

هایی در منتهاالیه  دیواره 4براي این منظور با توجه به شکل . رواناب حاصل از آن را به یک نقطه مشخص هدایت نمود
دار بر اثر برخورد  شود که رواناب جریان یافته بر روي سطح شیب دار طوري احداث می دست سطح سنگی شیب قسمت پایین

ها با توجه  جنس دیواره .باشد هدایت شود هاي احداث شده به یک نقطه مشخص که همان خروجی سطح آبگیر می به دیواره
سانتیمتر و  20ها  ارتفاع دیواره. باشد شود که از نوع سنگی با مالت سیمانی می در محل تعیین میبه نوع مصالح موجود 

باشد بایستی همواره عاري از آلودگی  سطح عایق که تولید کننده رواناب می .سطح مقطع عرضی به شکل گرده ماهی است
باید مانع از ... مثل فنس فلزي، چوب، گونی و باشد، از این رو با احداث محافظ هایی از جنس هاي مختلف در دسترس 

دیواره هدایت رواناب را همراه با مقطع عرضی، حصارکشی دور سطح  4شکل . ورود حیات وحش به منطقه مورد نظر گردیم
  . دهد آبگیر و جهت جریان رواناب و همچنین دیواره هدایت در حال ساخت را نشان می

  
 )ب(، دیوار هدایت در حال ساخت ) الف(همراه مقطع عرضی، حصارکشی سطح آبگیر و جهت جریان  به دیوار هدایت رواناب  - 4شکل 

 

 



 

  رسوبگیر
موجب انتقال ذرات خاك و تولید فرسایش و ) حتی اگر این سطوح سنگی باشند(جاري شدن رواناب بر روي سطوح طبیعی 

نماید؛ از آنجایی که آب استحصال شده با هدف شرب حیات وحش میباشد بایستی سعی گردد تا مانع  بالطبع آن رسوب می
ناسب با دبی رواناب هاي غیر قابل نفوذي مت از این رو حوضچه. از انتقال رسوبات و کاهش کیفیت آب استحصالی شود

شود تا با نگهداري موقت رواناب موجب ترسیب رسوبات منتقله توسط آن  ورودي در محل خروجی سطوح آبگیر ساخته می
جهت جلوگیري از ورود . با مالت سیمانی استفاده خواهد شد 20×40هاي سیمانی  براي ساخت آن از بلوك. گردد
رواناب به حوضچه یک شبکه فلزي ساخته شده از میلگرد استفاده خواهد  ها به داخل حوضچه در قسمت ورودي سنگ تکه
 5شکل . شود همچنین براي جلوگیري از سقوط حیوانات به داخل حوضچه روي آن نیز با شبکه فلزي  پوشانده می. شد

رودي حوضچه از دو براي ورود رواناب از خروجی سطح آبگیر به و. دهد پالن اجرایی حوضچه را بهمراه مقطع طولی نشان می
  .اتیلن استفاده خواهد شد اینچ پلی 10تا لوله 

  

  سازي آب مخزن ذخیره
آب باران استحصال شده در مخازن ذخیره سازي جهت مصرف در زمان مورد نیاز نگهداري میگردد که میتواند بنا به 

ط پروژه هدف از استحصال و در شرای. شرایط، هدف و حجم آب از جنس هاي مختلف و با ابعاد متفاوت احداث گردد
سازي آب باران تأمین نیاز آبی حیات وحش در فصول کم آب بخصوص در فصل تابستان است که بارندگی، حداقل و  ذخیره

آبی مورد استفاده  در این مدت رواناب تولید شده در زمستان و بهار در مخزن ذخیره شده و در مواقع کم. باشد هوا گرمتر می
مترمکعب در نظر گرفته شده است که در صورت  50حجم مخزن ذخیره در در شرایط طرح . گیرد یحیات وحش قرار م

با . باشد می متر 2و ارتفاع آن  m6  ×m5ابعاد کف مخزن . توان بصورت سري، مخازن دیگري را احداث نمود توسعه می
ها قرار بر این شد که از مواد و مصالح  العبور بودن مسیر جهت انتقال مصالح به محل پروژه و کاهش هزینه توجه به صعب

مصالح طبیعی موجود در محل سنگ و ماسه بود و . موجود در محل پروژه یا نزدیک به آن  براي ساخت مخزن استفاده شود
الت سیمان بایستی آب و سیمان به محل پروژه منتقل شود که این کار با توجه به در صورت ساخت مخزن از سنگ با م

نشان داده شده  6نقشه اجرایی مخزن ذخیره رواناب با جزئیات آن در شکل . شناسایی مسیر امن بستر دریاچه محقق گردید
د قسمتی از مخزن در حدود شو مشاهده می 6دهد همانطوریکه در شکل  مخزن در حال ساخت را نشان می 7و شکل  است

 )اعداد به متر(نقشه اجرایی حوضچه رسوبگیر  - 5شکل 

  يورود  خروجی

 A-Aمقطع 

A A 

 ریپالن رسوبگ



 

 نقشه اجرایی مخزن ذخیره آب باران -6شکل 

 سطح زمین طبیعی

یک متر  بخصوص در باالدست آن در زیر سطح زمین قرار گرفته که این عمل با حفاري و خاکبرداري بطور دستی توسط 
 1:1بند با شیب  تا پشت 2دست آن  منظور  پایداري دیوار مخزن بخصوص در دیوار پایین به. کارگر صورت گرفته است

اینکه بخشی از دیوارهاي جانبی و دیوار باالدست در داخل زمین قرار گرفته است نیاز احداث با توجه به . ساخته خواهد شد
کاري داخل مخزن از پوشش ورق ژئوممبران استفاده خواهد شد و جهت پوشش سقف  بندي و عایق براي آب. بند نیست پشت

ه منظور استفاده بهینه از آب باران، رواناب ب. شود شوند استفاده می ها نصب می مخزن از ورق فلزي مواج که بر روي خرپا
  .رسد مترمکعب می 9تولید شده بر روي سقف نیز به داخل مخزن هدایت خواهد شد که مقدار آن ساالنه به 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبشخور
آبشخور با داشتن . باشد براي استفاده حیات وحش از آب استحصال شده نیاز به محلی ایمن براي شرب حیات وحش می

جهت جلوگیري از هدر رفت . سطحی مناسب موجب تسهیل در شرب حیات وحش شده و مانع از انتقال آلودگی میگردد
شود تا همواره آب در سطح  شناورها موجب می. آبشخورها ضروري استآب و مصرف بهینه منابع آبی استفاده از شناور در 

بان بر روي  نصب سایه. ثابتی درون آبشخور وجود داشته باشد و بیش از نیاز و ظرفیت آبشخور آب از مخزن خارج نگردد
فلزي موجدار که بر روي هاي  تواند تا حدودي از میزان تبخیر از سطح آبشخور بکاهد براي این منظور از ورق آبشخور نیز می

بان نیز به نحوي مورد استفاده قرار خواهد  شوند استفاده خواهد شد و رواناب تولید شده بر روي سایه هاي فلزي نصب می پایه
  .دهد نقشه اجرایی نیمرخ طولی آبشخور را نشان می 8شکل . گرفت

 مخزن ذخیره ّآب در حال ساخت -٧شکل 



 

  

  شیرآالت هاي انتقال و لوله
اینچ وارد حوضچه رسوبگیر شده  و بعد  10اتیلن موازي  رواناب تولید شده از سطوح آبگیر سنگی از طریق دو عدد لوله پلی

منظور  به. شود اینچ وارد مخزن ذخیره آب می 10از ترسیب رسوبات و گذر از رسوبگیر مجددا توسط دو عدد لوله موازي 
اینچ جهت سرریز آب اضافی در نظر  10اتیلن  ز روي دیوار مخزن، دو عدد لوله پلیجلوگیري از سرریز شدن آب اضافی ا

. گردد شود که در کف مخزن نصب می اینچی استفاده می 4اتیلن  جهت آبگیري از مخزن، از یک لوله پلی. گرفته شده است
لیه مخزن و دیگري براي آبگیري در شود که یکی از آنها براي تخ بر روي این لوله بعد از مخزن دو عدد شیرفلکه نصب می

گیرد که این مجموعه در داخل یک باکس بتنی قرار خواهد گرفت و سرانجام در آبشخور به  آبشخور مورد استفاده قرار می
داشتن سطح  شود که جهت جلوگیري از هدررفت آب و براي ثابت نگه انتهاي این لوله یک دستگاه شناور یک اینچ بسته می

  . ر در نظر گرفته شده استآب در آبشخو

  گیري نتیجه
عنوان یک منبع پایدار به در جهت تأمین  تواند به اي سنگی می استحصال آب باران از سطوح عایق بخصوص سطوح صخره

هاي  هزینه احداث این روش نسبت به روش. نیاز آبی حیات وحش در مواقع گرم و خشک سال مورد استفاده قرار گیرد
زیرا که امکان حفاري چاه بدلیل . تر است ز جمله حفر چاه، سدهاي خاکی و یا خرید و انتقال آب پایینمرسوم تأمین آب ا

العبور بودن مسیر غیر ممکن بوده و  بستر سنگی با دست وجود ندارد از طرفی امکان انتقال دستگاه حفاري نیز بدلیل صعب
انتقال آب به محل مورد نظر نیز گاها از طریق زمینی . رسد یبدلیل شور بودن آب دریاچه رسیدن به آب شیرین بعید بنظر م

اما با استحصال آب باران از طریق سطوح سنگی که به وفور . هیچ وجه توجیح اقتصادي ندارد غیر ممکن و از طریق هوایی به
تحصال و در مخزن ذخیره توان آب باران را اس در منطقه وجود دارد به هر مقدار مورد نیاز با توجه به ابعاد سطوح سنگی می

 .نمود که این آب داراي باالترین کیفیت بوده و مطلوبیت بیشتري براي شرب حیات وحش خواهد داشت

  پشنهادات
ها در روي سطوح سنگی محل پروژه بخشی از آب باران در این فضاها تلف شده و  با توجه به وجود درز و شکاف و ناهمواري

نحوي هموار نماییم راندمان استحصال آب باران  ها را به چنانکه بتوانیم این ناهمواري. دهد راندمان تولید رواناب را کاهش می

 )نیمرخ طولی(نقشه اجرایی آبشخور  - 8شکل 



 

گردد تا  با جاري سازي آن در  براي این منظور استفاده از دوغاب سیمان پیشنهاد می. از طریق این سطوح بیشتر خواهد شد
البته این کار ابتدا باید تحقیق و . جهت شیب این فضاها را تا حدودي کاهش داد و به افزایش میزان رواناب کمک نمود

از سطح آبشخور بهتر است برحسب نیاز در رابطه با رعایت اصول بهداشتی و کاهش تبخیر . سپس به مرحله اجرایی برسد
شود سطح آب  تعداي ظرف قیف مانند که ته همه آنها به یک لوله پی وي سی وصل شده باشد و زمانی که آب وار لوله می

ها تا سطح آب در مخزن شناور باال آمده و در صورت مصرف توسط حیوانات افت سطح  همانند ظروف مرتبطه در تمام قیف
صورت هم اصول بهداشتی رعایت شده و هم سطح تبخیر از آبشخور کاهش  در این. گردد به سطح اولیه باز  آب توسط شناور

در صورت توسعه پروژه بهتر است بعد از اتمام فاز اول و در مرحله . گردد وري بهینه آب می یافته که منجر به بهره
  .دقت بیشتري طرحی شودبرداري، پروژه مورد پایش قرار گیرد تا فازهاي توسعه با  بهره
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Study of rock surfaces capability in runoff production to supply water for wildlife 

Urmia lake islands 
Abstract 
Recent droughts and immethodical withdrawal of water right of the Urmia Lake’s water resources had 
numerous negative effects on lakes’ situation. Decline of water due to evaporation and reduced rainfall 
increased dry land areas and establish connections among islands which caused drying up streams and 
reducing drinking water, Increasing dispersion and losses risks wildlife at the lakes’ environment. To solve 
problems, rainwater catchments systems were investigated and natural rock surfaces, due to relevant area and 
frequency, as one option, were selected. Then, based on a series of factors, such as topography, rock tip, 
runoff coefficient,  soil percentage , vegetation, roads and water supplies distance, desired location on the 
Kaboodan island was considered for the construction of rainwater catchment systems to provide water for 
wildlife. 

       
Key words: Kaboodan Island, rainfall, rock surfaces, runoff, wildlife 

 
 


