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  چکیده
 میلیارد 283 حدود مقدار این از که شود می کشور وارد جوي نزوالت اثر در آب مترمکعب میلیارد 413 حدود ساله هر

از  استفاده باران آب آوري جمع هاي طرح اجراي از در واقع هدف. شودمی جو وارد دوباره تعرق و تبخیر قیطر از مترمکعب
 غیرشرب آب تأمین هدف با غالباً باران آب آوري جمع. گرددتوسط تبخیر و تعرق از دسترس خارج می است که آبی میزان

یکی دیگر از . پذیرد می صورت محدود صورت به  باغات آبیاري و ها دام شرب آب شهري، و خانگی سبز فضاي آبیاري خانگی،
وحش است که درکشورهاي مختلف تجربه آوري شده، تامین آب شرب مورد نیاز حیاتمصارف آب باران جمع

بر اساس اطالعات موجود در کشور هنوز مطالعات جامعی بر روي استفاده از سطوح آبگیر باران به منظور . است گردیده
در این . تامین آب شرب حیات وحش که منتهی به تهیه یک دستورالعمل اجرایی در این زمینه باشد صورت نپذیرفته است

با هدف  "سی اثرات خشکسالی بر تنوع زیستی جزایر دریاچه ارومیه و راهکارهاي جایگزین تامین منابع آببرر"راستا طرح 
کبودان، اسپیر و (مطالعه و طراحی سطوح آبگیر باران به منظور تامین آب شرب حیات وحش جزایر سه گانه دریاچه ارومیه 

چنین مین آب آن نسبتاً قابل اطمینان و بادوام باشد، و همبه نحوي که این روش سازگار با محیط زیست بوده و تا) آرزو
هاي سطوح آبگیر باران جهت استفاده در سایر مناطق حفاظت شده کشور؛ در سازي الگوهاي مطالعه و طراحی سیستمبومی

طالعات در جهت رسیدن به اهداف این طرح م .هاي سطوح آبگیر باران ایران قرار گرفتاولویت انجام توسط انجمن سیستم
مروري بر روش هاي جمع آوري آب باران بویژه براي حیات وحش، مروري بر اقلیم حوضه : قالب پنج بخش مجزا شامل

یابی سیستم هاي دریاچه ارومیه و خرداقلیم و تنوع زیستی جزایر با نگاه ویژه به خشکسالی هاي حاکم بر منطقه، مکان
ه ارومیه، طراحی سیستم هاي سطوح آبگیر باران مناسب براي جزایر دریاچه سطوح آبگیر باران مناسب براي جزایر دریاچ

جزایر (وحش با تکیه بر استحصال آب باران  ، دستورالعمل تأمین آب شرب حیات)انتخاب محل اجرا و برآورد مالی(ارومیه 
استحصال آب باران طراحی شده در  هايدر حال حاضر نیز یک مورد از سامانه .ریزي و انجام پذیرفتبرنامه) دریاچه ارومیه

چنین از نتایج این مطالعات یک جلد کتاب با همکاري هم. جزیره کبودان واقع در دریاچه ارومیه در حال احداث است
  .باشدانجمن سطوح آبگیر باران و  دفتر حفاظت از تاالب هاي ایران در حال تهیه می

  .یابیمکان، ریآبگ سطوح، خشکسالی، تنوع زیستیاستحصال آب باران،  :هاي کلیديواژه
                                                

 احد توسلی:  .نویسنده مسئول Email: ahad_tavasoli@yahoo.com 



 

 مقدمه

 بارش متوسط. است شده واقع جهانی خشک کمربند روي کیلومترمربع، میلیون 64/1 حدود در مساحتی با ایران کشور
 در متر میلی دوهزار به شمالی نواحی در و متر میلی 50 به مرکزي مناطق در رقم این که بوده متر میلی 250 ایران در ساالنه

ذوالفقاري و همکاران، (است  ایران مختلف مناطق در بارش یکنواختغیرراکندگی پ دهنده نشان امر این و رسد می سال
 283 حدود مقدار این از که شود می کشور وارد جوي نزوالت اثر در آب مترمکعب میلیارد 413 حدود ساله هر). 1388
 هاي طرح اجراي از در واقع هدف). 1387مهدوي، (شود می جو وارد دوباره تعرق و تبخیر طریق از مترمکعب میلیارد

  . گردداز دسترس خارج می است که آبی میزان از همین استفاده باران آب آوري جمع
 شهري، و خانگی سبز فضاي آبیاري خانگی، غیرشرب آب تأمین هدف با غالباً دنیا نقاط از برخی در باران آب آوري جمع

 در باران آب آوري جمع هاي طرح اجراي اینکه به توجه با .گیرد می صورت محدود صورت به  باغات آبیاري و ها دام شرب آب
 با باید مذکور هاي طرح بنابراین دارد، انتقال هاي سازه و سازي ذخیره مخازن آبگیر، سطوح احداث به نیاز گسترده مقیاس
 صورتی  به بارش میانگین و توپوگرافی هیدرولوژیکی، اي، منطقه اقلیمی، شرایط که شوند انجام مناطقی در و دقیق مطالعه

  .)1392تاجبخش و همکاران، (باشد  صرفه به مقرون ها طرح این اجراي که باشد
وحش است که درکشورهاي مختلف اجرا آوري شده، تامین آب شرب مورد نیاز حیاتیکی از مصارف آب باران جمع

با افزایش . برندهاي مختلف و ارتباطات بین آنها لذت میهستند و از تماشاي گونهوحش مردم شیفتۀ حیات. است شده
یابد و مردم و مدیران براي بهبود وحش، پتانسیل اقتصادي براي گردشگري مبتنی بر طبیعت افزایش میاشتیاق به حیات 
هایی که براي یکی از روش). 1374ري، جبارلوي شبست(کنند هاي مختلف تالش میها با استفاده از تکنیکوضعیت زیستگاه

عنوان یک منبع مکمل آب  هاي استحصال آب بهاندازي سیستماست نصب و راه شده وحش کمتر استفادهجذب حیات 
وحش و کاهش مخاطرات موجود  توانند موجب افزایش فضاي قابل استفاده براي حیاتاین راهکار می. براي حیوانات است

  .شرب حیات وحش گردددر زمینه تامین آب 
بر اساس اطالعات موجود در کشور هنوز مطالعات جامعی بر روي استفاده از سطوح آبگیر باران به منظور تامین آب 

در این راستا طرح . شرب حیات وحش که منتهی به تهیه یک دستورالعمل اجرایی در این زمینه باشد صورت نپذیرفته است
با هدف مطالعه و  "یستی جزایر دریاچه ارومیه و راهکارهاي جایگزین تامین منابع آببررسی اثرات خشکسالی بر تنوع ز"

به ) کبودان، اسپیر و آرزو(طراحی سطوح آبگیر باران به منظور تامین آب شرب حیات وحش جزایر سه گانه دریاچه ارومیه 
سازي چنین بومینان و بادوام باشد؛ همنحوي که این روش سازگار با محیط زیست بوده و تامین آب آن نسبتاً قابل اطمی

هاي سطوح آبگیر باران جهت استفاده در سایر مناطق حفاظت شده کشور در اولویت الگوهاي مطالعه و طراحی سیستم
  .هاي سطوح آبگیر باران ایران قرار گرفتانجام توسط انجمن سیستم

مروري بر روش هاي جمع آوري آب باران : شاملجهت رسیدن به اهداف این طرح مطالعات در قالب پنج بخش مجزا 
بویژه براي حیات وحش، مروري بر اقلیم حوضه دریاچه ارومیه و خرداقلیم و تنوع زیستی جزایر با نگاه ویژه به خشکسالی 

یابی سیستم هاي سطوح آبگیر باران مناسب براي جزایر دریاچه ارومیه، طراحی سیستم هاي هاي حاکم بر منطقه، مکان



 

 ، دستورالعمل تأمین آب شرب حیات)انتخاب محل اجرا و برآورد مالی(وح آبگیر باران مناسب براي جزایر دریاچه ارومیه سط
 .ریزي و انجام پذیرفتبرنامه) جزایر دریاچه ارومیه(وحش با تکیه بر استحصال آب باران 

 منطقه مطالعاتی
هاي سنگی ها به صورت صخرهباشد که بیشتر آنمی جزیره بزرگ و کوچک 102پارك ملی دریاچه ارومیه داراي 

هکتار برآورد شده است که چهار جزیره بزرگ کبودان، اشک، آرزو و اسپیر  7816مجموع مساحت این جزایر . هستند
اداره کل حفاظت محیط زیست (دهند را پوشش می) از کل مساحت جزایر% 89( هکتار 6970مجموعاً مساحتی در حدود 

آوري گذاري و جوجهترین زیستگاه براي تخمجزایر دریاچه ارومیه نه تنها امن). 1376غربی و دانشگاه ارومیه، آذربایجان 
هاي ایده آل براي بلکه یکی از زیستگاه) 1383مهندسین مشاور گل رود، (باشند می 1پرندگان مهاجر به ویژه پلیکان سفید

 ).1391جباري و همکاران، (روند به شمار می 3ارمنی قوچ و میش و 2حفظ بقاي گونه در معرض خطر گوزن زرد ایرانی

ترین هاي جریان آب به دریاچه ارومیه و افزایش دما و در نتیجه افزایش تبخیر بزرگدر حال حاضر کاهش ورودي
آب، موسسه تحقیقات (معضالت تنوع زیستی دریاچه هستند که به ویژه حیات وحش جزایر دریاچه با آن مواجه هستند 

هاي اخیر موجب افزایش تنش آبی براي حیات کاهش بارش و افزایش تبخیر در حوضه دریاچه ارومیه در سال). 1384
این تنش به دو صورت کاهش توده گیاهی جزایر و کمبود دسترسی حیات وحش به . وحش جزایر این دریاچه گردیده است

هاي اخیر باعث شده که جزایر چهارگانه اصلی ومیه در سالاز طرفی، خشکی شدید دریاچه ار. آب شرب بروز یافته است
به اراضی اطراف دریاچه متصل شده و خطر پراکنده شدن حیات وحش جزایر در ) کبودان، اسپیر، اشک و آرزو(دریاچه 

-کردن در باتالق اراضی نا امن پیرامونی دریاچه افزایش یابد و در این فرایند احتمال بروز تلفات در اثر شکار غیر مجاز و گیر

چنین با توجه به شرایط پیش آمده در دریاچه، امکان آبرسانی زمینی به جزایر وجود ندارد هم. اي نیز وجود داردهاي حاشیه
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان (و یا دوام و پایداري الزم را نخواهد داشت و آبرسانی هوایی نیز پرهزینه است 

 ).1370غربی، 

هاي استحصال آب باران براي تامین آب شرب حیات وحش در ه به تجارب موجود در زمینه فعالیت سیستمبا توج
جزیره اشک دریاچه ارومیه، سه جزیره کبودان، اسپیر و آرزو  به عنوان منطقه مورد مطالعه تعریف گردیدند که موقعیت این 

باران در ماه آوریل به عنوان پر بارش ترین ماه سال وط همبه همراه خط) 1(جزایر در دریاچه ارومیه بر روي شکل شماره 
) 2(و شکل ) 1(هاي موجود در محدوده مورد مطالعه نیز در جدول متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه. نمایش داده شده است

درجه  4/12ل متر و درجه حرارت متوسط ساالنه معادمیلی 297بر این اساس بارندگی متوسط جزایر . نشان داده شده است
براساس اقلیم نماي آمبرژه نیز . گرددخشک محسوب میباشد و اقلیم منطقه بر اساس روش دو مارتن نیمهگراد میسانتی

  .شودمنطقه طرح در اقلیم خشک واقع می

                                                
1 Pelecanus onocrotalus 
2 Dama mesopotamica 
3 Ovis orientalis gmelini 



 

  جزیره کبودان  -
متر، گل  1500ا با بلندي زرز. باشدترین جزیره پارك ملی دریاچه ارومیه میهکتار، بزرگ 3125جزیره کبودان با وسعت  

همچنین قوچ دره، سی، جن . شوندمتر ارتفاعات این جزیره محسوب می 1427متر و قره داغ با بلندي  1500دره با بلندي 
این جزیره داراي سه چشمه بوده که آب مورد نیاز وحوش و . هاي معروف این جزیره هستندها، حسن آقا و گل دره؛ دره

ها عبارتند این چشمه. نمایندو سایر مراجعه کنندگان را تأمین می) محیط بانان(ل محیط زیست همچنین آب مصرفی پرسن
 .چشمه دام دامه، چشمه شکاربان و چشمه کهریز: از 

  
  باران ماه آوریل جزایر سه گانه خطوط هم): 1(شکل

 
  متوسط بارندگی دراز مدت ماهانه در ایستگاه هاي سینوپتیک منطقه): 2(شکل 
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  )برحسب میلیمتر(داده هاي متوسط بارندگی بلند مدت منطقه بر اساس ایستگاههاي سینوپتیک ): 1(دول ج
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 2/206 4/12 1/17 9/17 7/9 2/4 6/7 5/21 37 36 4/22 4/11 9 مرند
 5/247 1/22 1/27 5/22 9/7 3/3 6/5 4/16 1/41 6/51 40 2/24 22 سهند
 8/283 8/31 6/41 9/22 6/4 5/1 2/2 4/7 32 6/61 1/46 5/30 7/27 بناب

 9/309 8/9 5/21 6/22 9/9 1/8 8 7/20 46 9/43 9/29 8/16 3/10 سلماس
 9/338 6/28 6/39 3/24 7/4 4/2 5/5 2/14 3/44 3/61 5/51 2/33 3/29 ارومیه
 8/403 6/46 4/53 2/32 8/2 1/1 3/2 4/5 6/33 5/63 7/61 4/51 8/49 مهاباد

این چشمه تقریباً در ضلع شمال غربی جزیره و در ارتفاعات مشرف به تاسیسات جزیره واقع شده : چشمه دام دامه) الف 
مخازن به یک آبشخور قستی از آب ذخیره شده در . باشدلیتر در شبانه روز می 4000الی  3000و داراي آبدهی متوسط 

ها به تاسیسات جزیره جهت مصرف بازدید گردد تا به مصرف وحوش جزیره برسد و قسمتی نیز از طریق لولههدایت می
  . گرددکنندگان و پرسنل پارك ملی هدایت می

واقع  لیتر در شبانه روز در مبدا دره مهم و حساس قوچ درسی 700این چشمه با آبدهی حدود : چشمه شکاربان) ب 
-در پایین دست این چشمه آبشخور احداث شده و تمام آب چشمه جهت استفاده حیات وحش به آن هدایت می. شده است

  . گردد
 5000الی  4000این چشمه در منتهی الیه ضلع شرقی جزیره کبودان واقع شده و میزان آبدهی آن : چشمه کهریز) ج 

  .گردداز طریق لوله به آبشخور جهت مصرف حیات وحش هدایت میآب این چشمه نیز . باشدلیتر در شبانه روز می

  جزیره اسپیر -
شناسی کالً آهکی  هکتاري، سومین جزیره بزرگ دریاچه ارومیه بوده و از نظر زمین 1150جزیره اسپیر با مساحت 

 200تا  100بسیار کم بین ها و مشاهدات، جزیره فوق تنها داراي یک چشمه آب شیرین با آبدهی  بر اساس بررسی. باشد می
همچنین اسکله و کت درسی . متر بلندترین ارتفاع این جزیره است 1422ساري تپه با بلندي . باشد روز می لیتر در شبانه

  . هاي معروف این جزیره هستنددره

  جزیره آرزو  -
این جزیره نیز . ارم را داردهکتار است و از نظر وسعت در بین جزایر این پهنه آبی مقام چه 545مساحت جزیره آرزو 

  . مانند سایر جزایر پارك ملی دریاچه ارومیه از سنگ آهک تشکیل گردیده است ، در این جزیره چشمه وجود ندارد

  نتایج
  وضعیت حیات وحش -

کنند و چندین راس راس قوچ و میش در جزیره کبودان زیست می 1337نزدیک به  1390بر اساس سرشماري سال 
هاي مختلفی در جزایر پارك ملی در رابطه با پرندگان نیز، گونه. اندجزیره آرزو، اسپیر و اشک پراکنده شدهنیز در سه 



 

هاي میدانی نشان اما بررسی. کنندآوري نیز میها حتی در این جزایر جوجهکنند که بعضی از آندریاچه ارومیه زیست می
  .آیندشیدن آب به آبشخور میدهد که تنها دو گونه شامل کبک و کالغ براي نومی

هاي نتایج بازدیدهاي میدانی بیانگر کاهش شدید منابع آب شیرین، تغذیه کننده حیات وحش بر اثر خشکسالی سال
عالوه بر این با توجه به کاهش نزوالت جوي، پوشش گیاهی نیز کاهش یافته و چراي بیش از حد نیز از منابع . باشداخیر می

البته افزایش دما و خشک شدن بستر دریاچه ارومیه به همراه . بیش از حد گیاهان گردیده استگیاهی، موجب تخریب 
  .توانند در کاهش پوشش گیاهی منطقه موثر باشندانتقال نمک توسط باد بر روي اندام گیاهی نیز می

  
  حجم آب مورد نیاز حیات وحش -

اکی است در طول فصول سرد سال یعنی حدوداً از اولین تجربیات کارشناسان و محیط بانان پارك ملی دریاچه ارومیه ح
بارندگی انجام گرفته در فصل پائیز تا اواخر فصل بهار حیات وحش به هیچ وجه براي خوردن آب به آبشخورها نیامده و 

موجود آب در طی این مدت حیات وحش آب مورد نیاز خود را از طریق . هاي ذخیره شده در جزایر وجود نداردنیازي به آب
  .کنندهاي فصلی تامین میهاي سنگی و چشمه، آب ذخیره شده در چاالبآب متابولیکی هاي مورد استفاده،علوفه در

درجه : عوامل مختلف ارتباط داردقوچ و میش و گوزن زرد و هر پستاندار دیگر به مقدار مصرف آب آشامیدنی در 
اي، دفعات نوشیدن آب، مقدار مصرف غذا، سطح ، سن، متابولیسم پایهیوانححرارت، میزان بارندگی، مقدار فعالیت و تحرك  

، ظرفیت مرتع و آب منطقه از جمله عواملی هستند که روي حجم آب )آبدار و خشک(، کیفیت غذا )خوب یا بد(تغذیه 
چ و میش به با توجه به شباهت باالي نیاز آبی قو .)1393جعفري شلمزاري، (اثر مستقیم دارند  حیات و حشآشامیدنی 

مقدار آب مورد نیاز گوسفند بر این اساس . گوسفند، میزان آب مورد نیاز این حیات وحش مشابه گوسفند در نظر گرفته شد
لیتر در روز است و در آب و هواي معتدل، نسبت احتیاج گوسفند کمتر  4در محیط آب و هواي خشک و چراي آزاد تقریبأ 

  .باشدیلیتر در روز م 1.5و تقریبأ معادل 
توان به طور دقیق برآورد نمود، رغم اینکه سرانه آب مصرفی براي حیات وحش جزایر را نمیهاي خشک نیز علیدر ماه

ماه و  3ولیکن به طور تقریبی و با در نظر گرفتن شرایط نرمال، حیات وحش جزایر کبودان، اسپیر و آرزو حداقل براي 
آخرین برآورد جمعیت براي گونه قوچ و میش جزیره . خیره شده نیاز خواهند داشتماه از سال به منابع آبی ذ 5حداکثر در 

لیتر در روز  4کند که با احتساب حداکثر راس قوچ و میش در این جزیره زیست می 1337کبودان حاکی است در حدود 
ماهه این اي یک دوره یکلیتر خواهد بود که بر 5200براي این گونه در طول یک شبانه روز میزان آب مصرفی در حدود 

متر  2/802معادل  (لیتر در پنج ماه  802200ماهه این مصرف به  5لیتر خواهد رسید و براي دوره  156000رقم به 
  . خواهد بود) مکعب
  

  هاي مناسب سطوح آبگیر باران  سامانهیابی مکان -
این در حالی است که . آوري آب باران از سطوح مختلف موجود بوده و تجربه گردیده استهاي متنوعی براي جمع روش

سوابق اجرایی و مطالعاتی که مشخصاً براي تامین آب شرب حیات وحش صورت پذیرفته باشد در سطح دنیا محدود و در 



 

ازدیدهاي میدانی صورت پذیرفته چهار با این وجود، پس از انجام مطالعات پایه منطقه و ب. باشدداخل کشور نیز کمیاب می
هاي سطوح آبگیر باران براي جزایر سه گانه دریاچه ارومیه قابل  نمونه از الگوهاي تامین کننده آب شرب توسط سیستم

هاي انتخابی در هر بخش  باشند که در ادامه به اختصار معیارها و ملزومات انتخاب هر الگو به همراه نمونهبررسی و ارائه می
الزم به ذکر است که علی رغم وجود الگوهاي متعدد دیگر براي این منظور، به دلیل عدم پتانسیل در . رائه گردیده استا

  .ها نگردیده استاي به آن منطقه اشاره

 )توده سنگی(سطوح عایق طبیعی -1
ذخیره  کاربردي برايیکی از الگوهاي ) توده سنگی( سطوح آبگیر طبیعی ازهاي سطحی آب باران و رواناب استحصال

هاي براي این امر به صخره. باشدصارف مورد نظر من جمله تامین آب شرب مورد نیاز حیات وحش میسازي آب جهت م
هاي توده  دامنه). 2012، 4اونانیموس(بزرگ و بدون شکاف نیاز است که در شیب مناسب و بدون پوشش گیاهی باشند 

ش اولیه اندك باران، قابلیت بسیار باالیی براي تولید رواناب داشته و در صورت سنگی به دلیل ضریب رواناب باال و گیر
 چکشی و طباطبایی(آوري و ذخیره سازي آن اقدام نمود توان نسبت به جمعکنترل آن قبل از رسیدن به مناطق خاکدار می

  ).1391یزدي، 

آوري آب باران از یابی جمعاي مرتبط با مکانبا توجه به تمرکز این مطالعات بر تامین آب شرب حیات وحش، معیاره
از کلیه منابع در دسترس استخراج و با توجه به تجارب مستقیم تیم مطالعاتی در این ) توده سنگی(مناطق عایق طبیعی 

فاکتور مساحت منطقه توده سنگی، درز و شکاف،  12بر این اساس . زمینه و همچنین بازدیدهاي میدانی تدقیق گردید
نگ، شیب، پوشش گیاهی، واریزه سنگی، خاك، ضریب رواناب، بارش متوسط ساالنه، فاصله تا آبشخور دیگر، فاصله جنس س

عالوه بر . تا جاده و محل عبور و نهایتاً فاصله تا محل ذخیره سازي در طبقات شایستگی مختلف امتیازدهی گردیدند
به عدم تمرکز و دسترسی شکارچیان و ) RWH(گیر باران معیارهاي فوق در انتخاب مکان مناسب اجراي سیستم سطوح آب

  . لحاظ کمترین اثرات زیست محیطی پس از اجراي سیستم نیز توجه گردید
توده (نقطه با قابلیت مناسب براي استحصال آب باران از سطوح عایق طبیعی  12در سطح جزیره کبودان در مجموع 

بر این اساس . نظر نقاط انتخابی امتیازدهی و اولویت بندي گردید سپس بر اساس معیارهاي مورد. شناسایی شد) سنگی
  .ارائه گردید) 3(و تصاویر نقطه مورد نظر در شکل ) 2(مشخصات نقطه انتخابی داراي اولویت اول در جدول 

  R-K-10 نقطه انتخاب معیارهاي امتیاز و مشخصات) : 2(جدول 
  X  Y  عالمت  شماره  روش استحصال آب نام جزیره
 R-K-10 554722 4147757  10  سطوح عایق طبیعی  کبودان
  امتیاز  شایستگی  نوع/مقدار  فاکتور ردیف

  100 ایده آل  33750  )مترمربع(مساحت منطقه توده سنگی   1
  75 مناسب  5  )درصد(درز و شکاف  2
  50  متوسط  سنگ آهک  جنس سنگ 3
  75 مناسب  40  )درصد(شیب  4

                                                
4. Unanimous 



 

  50  متوسط  ساله محدودبوته چند   پوشش گیاهی 5
  100 ایده آل  5  )درصد(واریزه سنگی  6
  75 مناسب  5  )درصد(خاك  7
  100 ایده آل  90  )درصد(ضریب رواناب  8
  50 متوسط  297  )میلیمتر(بارش متوسط ساالنه  9
  100 ایده آل  3000  )متر(فاصله تا آبشخور دیگر  10
  100 ایده آل  1300  )متر(فاصله تا جاده، ساختمان و محل عبور  11
  100 ایده آل  80  )متر(فاصله تا محل ذخیره سازي  12

  975  	 جمع
  
  
 

    
  R-K-10تصاویر منطقه اي نقطه ) : 3(شکل 

توده (نقطه با قابلیت مناسب براي استحصال آب باران از سطوح عایق طبیعی  3در سطح جزیره اسپیر در مجموع 
  .ارائه گردیده است) 3(مشخصات نقطه انتخابی داراي اولویت اول در جدول شناسایی گردید که در ادامه ) سنگی

 

 R-S-2مشخصات و امتیاز معیارهاي انتخاب نقطه ) : 3(جدول 
  X  Y  عالمت  شماره  روش استحصال آب نام جزیره

 R-S-2 546255 4147543  2  سطوح عایق طبیعی  اسپیر

  امتیاز  شایستگی  نوع/مقدار  فاکتور ردیف

  75 مناسب  1200  )مترمربع(مساحت منطقه توده سنگی   1
  75 مناسب  5  )درصد(درز و شکاف  2
  50  متوسط  سنگ آهک  جنس سنگ 3
  100 ایده آل  25  )درصد(شیب  4
  75  مناسب  علفی یکساله محدود  پوشش گیاهی 5
  100 ایده آل  5  )درصد(واریزه سنگی  6
  75 مناسب  5  )درصد(خاك  7
  75 مناسب  85  ضریب رواناب 8
  50 متوسط  297  )میلیمتر(بارش متوسط ساالنه  9
  50 متوسط  1000  )متر(فاصله تا آبشخور دیگر  10
  100 ایده آل  1100  )متر(فاصله تا جاده، ساختمان و محل عبور  11
  75 مناسب  120  )متر(فاصله تا محل ذخیره سازي  12

  900      جمع



 

 سطوح عایق مصنوعی-2
دهند که متاثر از ضریب زبري  هاي مختلفی را نشان می مقابل وقوع بارندگی بر روي خود واکنشبسترهاي مختلف در 

هاي معمول و بسیار عمومی براي استحصال آب باران در یکی از روش. شود ها بوده و با ضریب رواناب نشان داده می آن
-باشد، استفاده از روش ار نیاز به آب محدود میآوري را نداشته و مقدهاي جمعمناطق مختلف که قابلیت اجراي دیگر روش

؛ بدین شکل که با ) 2010، 5النگجون سی(هاي استحصال آب از سطوح عایق مصنوعی یا سطوح دستکاري شده است  
ایجاد یک سطح عایق مصنوعی با ضریب رواناب باال مثل فشرده سازي خاك سطحی، کشیدن پالستیک در سطح، 

  موجب جریان یافتن رواناب به یک نقطه مشخص گردیده و به .... ژئومنبران، حلب، آسفالت، قیر و 
 ).6،1981بورس و آشر(نماییم  اشکال مختلف آن را ذخیره سازي می

ها و شرایط قابلیت اجرایی دارند معیارهاي زیادي براي  از آنجایی که استفاده از سطوح عایق مصنوعی در اغلب مکان
با توجه به تمرکز این مطالعات بر تامین آب شرب حیات وحش، معیارهاي . باشد انتخاب نقاط داراي پتانسیل، متصور نمی

و با توجه به تجارب مستقیم تیم مطالعاتی در این زمینه و همچنین بازدیدهاي  مرتبط از کلیه منابع در دسترس استخراج
فاکتور بارش متوسط ساالنه، مساحت سطح عایق، ضریب رواناب،  5معیارهاي مورد نظر در قالب . میدانی تدقیق گردید

  .متیازدهی گردیدفاصله تا آبشخور دیگر و نهایتاً فاصله تا جاده و محل عبور، در طبقات شایستگی مختلف ا
در مطالعات پیش رو انتخاب مکان مناسب استحصال آب باران از سطوح عایق مصنوعی بر اساس معیارهاي ارائه شده و 

هاي بدین صورت که پس از بررسی تمامی روش. هاي طبیعی امکان پذیر نبود، صورت پذیرفتدر مناطقی که دیگر روش
ر با معیارهاي اشاره شده، گزینه طبیعی مناسبی در سطح جزایر اسپیر و آرزو به دیگر در سطح جزایر کبودان، آرزو و اسپی

دلیل پوشش گیاهی وسیع، خاك عمیق، شیب عمومی کم، عدم وجود مناطق سنگی و شواهد ایجاد رواناب سطحی و 
با توجه به مساحت  هاي سطوح عایق مصنوعی در این دو جزیرهاز این رو اقدام به انتخاب روش. زیرسطحی مشاهده نگردید

نتایج حاصل از مطالعات و بازدیدهاي میدانی منتهی به معرفی یک نقطه در هر . ها در مقایسه با جزیره کبودان گردید کم آن
الزم به ذکر است که با توجه به سطح این جزایر  و . یک از جزایر اسپیر و آرزو براي احداث سطوح آبگیر مصنوعی گردید

  .دائم در آنها، تنها یک نقطه در هر جزیره پیشنهاد گردیده استعدم وجود حیات وحش 

 )اي آبراهه(رواناب سطحی -3
بر . باشد هاي فرعی میهاي سطحی جاري شده در بستر آبراهه، استفاده از روانابآب باران یکی دیگر از اقسام استحصال

آن باال باشد پتانسیل تولید رواناب را بررسی و اقدام هاي  هایی که ضریب رواناب دامنه توان در خروجی آبراهه این اساس می
  . به نگهداشت و ذخیره سازي آن براي مصارف مورد نظر نمود

هاي سطحی جاري شده در بستر آوري آب باران از روانابیابی جمعبر اساس مطالعات صورت پذیرفته در زمینه مکان
باشد، معیارهاي مختلفی ارائه گردیده ب در عملیات آبخیزداري میهاي کنترل سیالهاي فرعی که مشابه احداث سازهآبراهه
با توجه به تمرکز این مطالعات بر تامین آب شرب حیات وحش، معیارهاي مرتبط از کلیه منابع در دسترس استخراج . است

                                                
5. Longjun Ci 
6. Boers and Asher 



 

معیارهاي مورد نظر . و با توجه به تجارب مستقیم تیم مطالعاتی در این زمینه و همچنین بازدیدهاي میدانی تدقیق گردید
فاکتور بارش متوسط ساالنه، مساحت حوزه آبخیز باالدست، عرض کف دره، شیب آبراهه، درز و شکاف بستر  15در قالب 

آبراهه، جنس سنگ بستر و دیواره هاي آبراهه، واریزه سنگی در بستر، پوشش گیاهی در بستر آبراهه، خاك در بستر آبراهه، 
آبخیز باالدست، میزان رسوب زایی حوزه، فاصله تا آبشخور دیگر، فاصله تا جاده، ساختمان و متوسط ضریب رواناب حوزه 

عالوه بر . محل عبور، فاصله تا محل ذخیره سازي، فاصله تا منابع قرضه، در طبقات شایستگی مختلف امتیازدهی گردید
به عدم تمرکز و دسترسی شکارچیان و )RWH(معیارهاي فوق در انتخاب مکان مناسب اجراي سیستم سطوح آبگیر باران 

  .  محیطی پس از اجراي سامانه نیزتوجه شودلحاظ کمترین اثرات زیست
هاي متناوب سنگی و خاکدار به همراه پوشش گیاهی مناسب و شیب  در جزایر سه گانه کبودان، اسپیر و آرزو وجود الیه

-پتانسیل تولید رواناب پس از وقوع بارندگی در سطح حوزهکم موجب گردیده است تا ضریب رواناب متوسط منطقه پایین و 

با این توضیح طی مطالعات دفتري و بازدیدهاي میدانی در رابطه با پتانسیل یابی نقاطی جهت استفاده از . اي محدود باشد
و ) 4(دول هاي سطحی منتهی به انتخاب تنها یک نمونه در جزیره کبودان گردید که در ادامه مشخصات آن در ج رواناب

  .ارائه گردیده است) 4(تصاویر مربوط به نقطه مورد نظر در شکل 
  

  D-K-1 نقطه انتخاب معیارهاي امتیاز و مشخصات) : 4(جدول 
  X  Y  عالمت  شماره  روش استحصال آب نام جزیره
 D-K-1 554615 4147920  1  )اي آبراهه(رواناب سطحی  کبودان

  امتیاز  شایستگی  نوع/مقدار  فاکتور ردیف
  50 متوسط  297  )میلیمتر(بارش متوسط ساالنه   1
  100 ایده آل  21  )هکتار(مساحت حوزه آبخیز باالدست  2
  100 ایده آل  3  )متر(عرض کف دره  3
  75 مناسب  8  )درصد(شیب آبراهه  4
  75 مناسب  10  )درصد(درز و شکاف بستر آبراهه  5
  50  متوسط  سنگ آهک  جنس سنگ بستر و دیواره هاي آبراهه 6
  75 مناسب  15  )درصد(واریزه سنگی در بستر  7
  25  تا حدودي شایسته  درختچه محدود  پوشش گیاهی در بستر آبراهه 8
  50 متوسط  7  )درصد(خاك در بستر آبراهه  9
  75 مناسب  65  )درصد(متوسط ضریب رواناب حوزه آبخیز باالدست  10
  75  مناسب  8حدود   )سالتن بر هکتار در (میزان رسوب زایی حوزه  11
  100 ایده آل  2900  1*)متر(فاصله تا آبشخور دیگر  12
  100 ایده آل  1500  )متر(فاصله تا جاده، ساختمان و محل عبور  13
  75 مناسب  250  )متر(فاصله تا محل ذخیره سازي  14
  100 ایده آل  100  )متر(فاصله تا منابع قرضه  15

  1125     جمع



 

  

  
 D-K-1تصاویر منطقه اي نقطه ) : 4(شکل 

 )بند زیرزمینی(جریان زیر سطحی -4
هاي زیر سطحی با احداث سدهاي زیرزمینی اشاره توان به استفاده از رواناب ، میآب باران هاي دیگر استحصال از روش

زیرزمینی و به منظور مسدود شود که در مسیر جریان آب  اي گفته می سد زیرزمینی در یک تعریف کلی به هر سازه. نمود
هاي کم  دره. )7،2006نیسن و پیترسون( یه آبدار طبیعی یا مصنوعی قرار داده شده استالکردن جریان زیرسطحی در یک 

 باشند ها بهترین نواحی احداث این قبیل سدها می هاي کوهستانی مشرف به مخروطه افکنه شکل و آبرفت V عرض
 . )8،2006ماتی(

هاي زیر سطحی با احداث آوري آب باران از روانابیابی جمعمطالعات متعدد صورت پذیرفته در زمینه مکانبر اساس 
با توجه به تمرکز این مطالعات بر ). 1389پیرمرادي و همکاران، ( بندهاي زیرزمینی، معیارهاي مختلفی ارائه گردیده است 

بع در دسترس استخراج و با توجه به تجارب مستقیم تیم تامین آب شرب حیات وحش، معیارهاي مرتبط از کلیه منا
فاکتور بارش متوسط ساالنه، مساحت  16بر این اساس . مطالعاتی در این زمینه و همچنین بازدیدهاي میدانی تدقیق گردید

 حوزه آبخیز باالدست، عرض کف دره، عمق سنگ بستر نسبت به سطح زمین در محور سد، شیب آبراهه در مخزن سد،
، کیفیت شیمیایی خاك مخزن ، جنس سنگ دیواره هاي آبراهه،نفوذپذیري خاك مخزن حوزه آبخیز باالدست، فوذپذیرين

، فاصله تا آبشخور دیگر، آب زیرزمینی کم عمق در مخزن، عمق ضخامت آبرفت ،حجم مخزن پوشش گیاهی در بستر آبراهه،
  .ضه در طبقات شایستگی مختلف امتیازدهی گردیدندفاصله تا جاده و محل عبور و نهایتاً فاصله تا منابع قر

هاي سطحی در جزایر سه گانه اشاره گردید، این جزایر با توجه به مناطق خاکدار  همانطور که در بخش بررسی رواناب
ها  آبراهههاي موجود در آنها، فاقد شواهد الزم براي تایید جاري شدن رواناب در اغلب  ها و آبراههفراوان و شیب کم اغلب دره

ها، شاهد رشد پوشش  این در حالی است که طی مطالعات دفتري و بازدیدهاي میدانی و پیمایش برخی آبراهه. باشند می
تواند بیانگر وجود باشیم که میها می هاي عمیق در بستر آبراهه برخی از دره اي چند ساله قابل توجه با ریشه گیاهی درختچه

  .دآب زیرسطحی در این مناطق باش
                                                

7. Nissen   & Petersen 
8. Mati 



 

با توجه به موارد فوق الذکر نتیجه کلیه مطالعات و بازدیدهاي میدانی در رابطه با پتانسیل یابی نقاطی جهت استفاده از 
جزیره کبودان جهت احداث بند زیرزمینی شد ) قوچ لر(ها  در دره قوچ جریانات زیرسطحی منتهی به انتخاب تنها یک نمونه

ه حفر گمانه جهت تعیین عمق سنگ بستر، جنس و بافت خاك، رطوبت خاك و که در ادامه نسبت ب) 5، شکل 5جدول (
متري از  5/2نتایج بیانگر قرارگیري سنگ بستر در عمق ). 6جدول (چنین بررسی شواهد آب زیرسطحی اقدام گردید هم

فر گمانه مشاهده سطح زمین و حضور بافت درشت دانه بود؛ این در حالی است که جریان قابل توجه زیر سطحی در زمان ح
  . نگردید
 

  نتیجه گیري کلی و پیشنهادات
گردند، بر این اساس تنوع اي شناسایی و طرح ریزي میهاي منطقههاي سطوح آبگیر باران غالباً بر پایه پتانسیلسامانه

. نمایدمتنوع ایجاد میباالي این سیستم قابلیت توسعه و طراحی را در مناطق مختلف با شرایط نسبتاً متفاوت و کاربردهاي 
هاي سطوح آبگیر باران براي رفع مشکالت پیش آمده براي هاي سامانهدر پروژه پایلوت پیش رو سعی گردید از قابلیت

در این راستا نقاط شناسایی . اي بیشترین استفاده صورت پذیردهاي منطقهحیات وحش در اثر خشکسالی بر پایه پتانسیل
سپس براي . ت مجزا اولویت بندي گردید که مشخصات نقاط داراي اولویت اول در باال ارائه شدشده در چهار تیپ به صور

تعیین گزینه برتر و انتخاب طرح و نقطه اجرایی پایلوت اقدام به بررسی مزایا و معایب  هر یک از تیپ هاي چهارگانه فوق 
  :در نقطه داراي اولویت اول گردید

نه با وجود امکان استحصال نسبتاً مناسب آب باران در سطح محدود، داراي سازه غیر این ساما: سامانه آبگیر مصنوعی -
گردد و پذیرش آن توسط حیات وحش با مشکل طبیعی بوده و موجب تغییر در سیماي مناطق حفاظت شده می

محیط  ها در مناطق حفاظت شدهاز این رو اجراي این گونه طرح). 1384سازمان حفاظت محیط زیست، (روبروست 
 .ها قابل طرح و بررسی استزیست کمتر توصیه میگردد و به عنوان آخرین گزینه در صورت عدم وجود دیگر گزینه

استفاده از آب هاي سطحی براي اهداف مختلف سابقه طوالنی دارد که از مزایاي آن ) : اي آبراهه(سامانه آبگیر سطحی  -
چنین احداث سازه با مصالح منطقه اي ر خط القعر دامنه و همگیري از فیزیوگرافی منطقه و تمرکز جریان دبهره

این در حالی است که اجراي این روش نیاز به احداث چندین سازه عرضی در آبراهه و انتقال آب توسط لوله به . میباشد
 . گیردمخزن است که با توجه به مالحضات زیست محیطی مناطق حفاظت شده در اولویت باال قرار نمی

  
  UD-K-1 نقطه انتخاب معیارهاي امتیاز و مشخصات) : 5( جدول

  X  Y  عالمت  شماره  روش استحصال آب نام جزیره
 UD-K-1 557997 4149313  1  )بند زیرزمینی(رواناب زیر سطحی  کبودان

  امتیاز  شایستگی  نوع/مقدار  فاکتور ردیف
  50 متوسط  297  )میلیمتر(بارش متوسط ساالنه   1
  75 مناسب  40  )هکتار(آبخیز باالدست مساحت حوزه  2
  75 مناسب  7  )متر(عرض کف دره  3



 

 50 متوسط  4تا  2   )متر(عمق سنگ بستر نسبت به سطح زمین در محور سد 4
  75 مناسب  4  )درصد(شیب آبراهه در مخزن سد 5
  50  متوسط  متوسط  نفوذپذیري حوزه آبخیز باالدست 6
  75  مناسب  خوب  نفوذپذیري خاك مخزن  7
  50  متوسط  سنگ آهک  هاي آبراهه جنس سنگ دیواره 8
  75  مناسب  خوب  کیفیت شیمیایی خاك مخزن 9
  75 مناسب  20  )درصد(پوشش گیاهی در بستر آبراهه  10
  25 تا حدودي شایسته  2  )هزار متر مکعب(حجم مخزن  11
 0  غیر شایسته    2  )متر(ضخامت متوسط آبرفت در مخزن  12
 0  غیر شایسته   1/0  )متر(زیرزمینی کم عمق عمق آب  13
  50 متوسط  1400  1*)متر(فاصله تا آبشخور دیگر  14
  75 مناسب  2100  )متر(فاصله تا جاده، ساختمان و محل عبور  15
  100 ایده آل  100  )متر(فاصله تا منابع قرضه  16

  900     جمع
 

 UD-K-1 برداشت صحرایی گمانه بستر بند زیرزمینی) : 6(جدول 

تاریخ 
 برداشت

 شماره نمونه خاك
 از دیواره چاهک

 عمق رطوبت خاك سفتی خاك درصد ذرات
 شن ماسه  رس )متر(

قلوه 
 سنگ

پاره 
 سنگ

 )شل-نرم-سخت(
–متوسط -کم(

 )زیاد
 0- 1 خیلی کم سخت  √     1 25/4/94
 1- 2 خیلی کم سخت  √    2 25/4/94
 2- 3 خیلی کم سخت  √    3 25/4/94

- -      - - 4 -3 

 

  

  

  UD-K-1 تصاویر منطقه اي و گمانه نقطه) : 5(شکل 
  



 

این روش ضمن ذخیره سازي آب در پروفیل خاك، امکان انتقال آب به داخل ) : بند زیرزمینی(سامانه آبگیر سطحی  -
از مشکالت بصري و چنین با توجه به مدفون بودن اغلب سازه احداثی در این روش، هم. مخزن را نیز فراهم میسازد

- از دیگر سو ضرورت بررسی فاکتورهاي متعدد و هم. هاي قبلی برخوردار استزیست محیطی کمتري نسبت به روش

چنین حفر گمانه و آزمایشات مختلف عالوه بر نیاز به عملیات اجرایی خاص، انتخاب و اجراي این طرح ها را با مشکل 
باالدست بند زیرزمینی با پایین دست در مناطقی که منابع آبی یا  قطع ارتباط هیدرولوژیک. روبرو ساخته است

اکوسیستم حساسی وجود داشته باشد نیز از دیگر موارد محدود کننده اجراي این گونه طرح ها در کنار مزایاي باالي آن 
 .ها خصوصاً براي مناطق حفاظت شده میباشد

ی غیر قابل نفوذ در مناطق حفاظت شده از مزایاي طبیعی هاي سنگحضور بافت): توده سنگی(سامانه آبگیر طبیعی  -
باشد که بدون نیاز به تغییرات قابل مالحظه سیماي منطقه، با یک رویداد بارش کم، حجم ها میموجود در این عرصه

هزینه احداث و . تواند به صورت ثقلی به مخزن و آبشخور هدایت شودآید که به آسانی میدست میزیادي آب به
قرارگیري این بافت عموما . تر استاندازي آن سادهها کمتر و راههداري این سیستم استحصال آب نسبت به سایر روشنگ

در مناطق صعب العبور یا ارتفاعات، علی رغم ایجاد مشکل احداث، براي شرب حیات وحش مزیت محسوب شده و 
چنین استفاده هم). 1392. کرمی و همکاران(گردد میسامانه ضمن مجاورت با آشیان اکولوژیکی، در مسیر تردد واقع ن

  .  کنداي، اراضی کشاورزي را اشغال نمیاز سطوح صخره
در ) توده سنگی(و سامانه آبگیر طبیعی ) بند زیرزمینی(با توجه به موارد اشاره شده دو گزینه سامانه آبگیر سطحی 

س در نقطه پیشنهادي بند زیرزمینی اقدام به حفر گمانه گردید که بر این اسا. اولویت احداث در جزیره کبودان قرار گرفتند
در . و عدم مشاهده جریان زیرسطحی علی رغم وجود پوشش گیاهی بود) متر 5/2(نتایج حاصل از آن بیانگر عمق کم آبرفت 

-R-Kقطه انتخابی بندي هاي صورت پذیرفته منتهی به اجراي پایلوت گزینه استفاده از سطوح توده سنگی در ننهایت جمع

  .گردید 10
هاي استحصال آب باران براي تامین آب حیات وحش در مناطق حفاظت شده دیگر از آنجایی که استفاده از روش 

نیازمند وجود یک دستورالعمل جامع و کامل برگرفته از تجارب عملی است و در داخل کشور چنین دستورالعملی موجود 
برگرفته از   "وحش با تکیه بر استحصال آب باران دستورالعمل تأمین آب حیات"رح تهیه باشد، یکی از اهداف نهایی طنمی

بر این اساس اقدام به تهیه این دستورالعمل گردید به نحوي که ضمن ارائه مختصر روش. تجارب جزایر دریاچه ارومیه بود
برداري و نگهداري از سیستم را با متنی ساده بهره هاي موجود، نحوه انجام مطالعات و انتخاب گزینه اجرایی و نهایتاً اجرا،

  .بیان نموده است تا بتواند به عنوان بخشی مجزا مورد استفاده کارشناسان محلی قرار گیرد
نقطه (سطوح آبگیر طبیعی  اولویت اول انتخابی از سامانه) 94آذر (الزم به ذکر است که در زمان تدوین این گزارش فنی 

R-K-10 (باشد یره کبودان واقع گردیده است در حال احداث میکه در جز) چنین از نتایج این مطالعات نیز هم). 6شکل
  .باشدیک جلد کتاب با همکاري انجمن سطوح آبگیر باران و  دفتر حفاظت از تاالب هاي ایران در حال تهیه می

  



 

  

  
  

  سطوح توده سنگی طبیعی     

  آوري کننده روانابدیواره جمع  

  محل احداث رسوبگیر     

  مخزن در حال احداث    

  R-K-10 تصویر عملیات اجرایی نقطه) : 6(شکل 
 

  سپاسگزاري
هاي سطوح آبگیر باران ایران، دفتر حفاظت از تاالب هاي هاي مالی و معنوي انجمن سیستمبدین وسیله از حمایت

در طی  UNDPهاي مالی دولت ژاپن و چنین حمایتغربی و همایران، اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 
 .شودانجام این طرح تشکر و قدردانی می

  

  منابع
  

طرح شناخت و احیاء محیط زیست ). 1376. (اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه -1
  .طبیعی استان آذربایجان غربی

اداره . مطالعه ایجاد پارك طبیعت جزایر دریاچه ارومیه). 1370. (ربیاداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غ -2
  .2و1جلد . کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی

تعیین مناطق مناسب جهت احداث سد زیرسطحی با استفاده از ). 1389(، .ف. ، و اسدیان.م. ، نخعی.ر. پیرمرادي -3
فصلنامه . دشت مالیر استان همدان: لعه مورديمطا. سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی

  .66-51، 3. جغرافیاي طبیعی
سطوح  يها استفاده از روانآب). 1391(، .م یعیسم، .ا. ، صفدري ع.، توسلی ا.ج. یی سطباطبا، .م. بخش ستاج -4
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