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 چكيده

اقدامات و استراتژي هاي متعددي همچون استحصال آب باران جهت مـديريت منـابع آب در منـاطق خشـك و نيمـه خشـك جهـان، متناسـب بـا          
 در جهت خالقيت كارشناسان صول ابتكارات ومح ،استعدادهاي محيطي توسعه يافته اند. مي توان ادعا كرد كه تكنيك هاي بهره برداري از آب باران

منابع مختلفي براي استحصال آب باران وجود دارند. در ايـن   اثر بخش نمودن دانش بومي استحصال آب باران براي مصارف مختلف است.روز آمد و 
معمـول در  كه يكي از الگوهاي ژئومورفولوژيك  ،بيرون زدگي هاي سنگياستفاده از رواناب ناشي از در  كشور كنيامقاله سعي شده است به تجربيات 

 مناطق خشك و نيمه خشك است، پرداخته شود.
 استحصال آب باران، بيرون زدگي هاي سنگي، كنياكلمات كليدي: 

 مقدمه
0Fاستحصال آب باران

آبيـاري در مقيـاس كوچـك در    همچنـين   با هدف تامين آب شرب براي انسان و حيوانات وو به روش هاي سنتي  1
بهـره بـرداري از بـاران بـه لحـاظ سـطح       نيـز،  در حـال حاضـر   . ]3[سـاله دارد   4000 ك جهان، سـابقه اي مناطق خشك و نيمه خش

سوال اساسي اين است كه چرا ما امـروز   در اقدامات مديريت منابع آب به خود اختصاص مي دهد.اي تكنولوژيكي جايگاه قابل مالحظه 
 به استحصال آب باران نيازمنديم؟

1Fبرآوردهاي سازمان بهداشت جهاني

2Fق حمايت از كودكان سازمان ملل متحدو صندو 2

اكنون به مـرز   ،د كه مساله آبننشان مي ده 3
 1/1درصد جمعيت كـره زمـين يعنـي معـادل      16عدم دسترسي حدود  است. رسيده تبديل شدن به يك بحران جدي براي نسل بشر

 3900ميليـارد نفـر و مـرگ روزانـه      6/2ميليارد نفر به آب آشاميدني سالم، عدم دسترسي به بهداشت مناسب براي جمعيتـي معـادل   
  .]5[دهنده و البته هشدار دهنده هستندكودك در اثر بيماري هاي ناشي از آب بخشي از اين آمارهاي تكان 

درصد جمعيت كره زمين در مناطقي زندگي مي كنند كـه در   80، بالغ بر ]Nature )2010( ]1همچنين بر اساس گزارش مجله 
مي بايسـت بـه منظـور ايجـاد      2010-2015هستند. پيش بيني ها نشان مي دهد كه در دنيا طي سال هاي معرض تهديد امنيت آب 

 ميليارد دالر هزينه شود.  800آب، ساالنه بالغ بر  زيرساخت هاي مناسب تامين
      يـا اينكـه تـوام بـا      بنابراين در بسياري از مناطق كره زمين دسترسي به آب پاك به ويژه براي آشـاميدن، يـا امكـان پـذير نبـوده و     

استحصال آب بـاران و   ،با اين رويكرد. از اهميت بااليي برخوردار مي باشدتامين آب تقويت منابع  رو اينهاي بسيار زياد است. از  هزينه
3Fتوجه به مساله بازچرخاني آب

  در سال هاي اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است. 4
حتـي   ،اك و قابل استفاده براي آشاميدن است كه مي توان با مديريت سيستم هاي استحصـال آن آب باران منبعي رايگان، تقريبا پ

در مقياس كوچك كاهش فشار بر منابع، كنترل و كاهش اثرات ناشي از سيالب ها و فرسايش خاك و تغذيه سفره هاي آب زيرزميني را 
 انتظار داشت.

 سيستم هاي استحصال آب باران
دسـته اول،   .قابل تقسيم هسـتند  5F6يو پشت بام 4F5يزميندو دسته كلي ب باران بر حسب منبع توليد رواناب به آسيستم هاي استحصال 

داخل جوي ها، كانال ها، بركه ها و يا منابع ذخيره مصنوعي هدايت مـي شـود.   سيستم هايي هستند كه رواناب ناشي از سطح زمين به 
      1اسـتفاده از روانـاب پشـت بـام هـا تاكيـد دارد. شـكل         ها قابل استحصـال اسـت، بـه   تري از آناما در گروه دوم كه معموال آب پاكيزه 

 . ]2[رواناب ناشي از آن ها را نشان مي دهدسيستم هاي كوچك مقياس استحصال و دامنه استفاده از 

                                                 
1  Rain Water Harvesting 
2  World Health Organization (WHO) 
3  UNICEF 
4 Water re-cycling 
5  Land-based 
6  Roof-based 
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 ز آن ها. سيستم هاي كوچك مقياس استحصال آب باران و دامنه استفاده ا1شكل 

  
6Fنشان مي دهد سطوح آبگير سنگي 1همانطور كه شكل 

كه از  ك مقياس استحصال آب باران استبه عنوان يكي از سيستم هاي كوچ 1
 گيرد.بدامي و آبياري كشاورزي را در بر  ،استفاده هاي خانگيهر دو دامنه مي تواند حيث دامنه استفاده از رواناب توليدي، 

 آبگيرهاي سنگي
بخش قابل توجهي از آب باران را از طريـق درز و شـكاف هـاي خـود      ،بيرون زدگي هاي سنگياول اينطور به نظر مي رسد كه در نگاه 

جذب مي كنند. اما با اين وصف، استفاده از اين رخساره هاي ژئومورفولوژيك در برخي نقاط دنيا از جمله در كشور كنيا به عنـوان يـك   
 در ايـن كشـور،          Kituiبه طوريكه تنها در منطقـه اي موسـوم بـه     .]4[ ورد توجه قرار گرفته استسيستم استحصال آب باران بسيار م

 ند.گرفته ااحداث شده و مورد بهره برداري قرار  بيرون زدگي هاي سنگيمنبع ذخيره رواناب ناشي از  400
و شكاف، بدون پوشش گيـاهي و خـاك باشـند.    مد نظر هستند كه داراي حداقل درز  بيرون زدگي هاي سنگيطبيعتا در اين روش 

رخساره سنگي بـه عنـوان منبـع     شاملاجزاي اين سيستم  نمونه اي از اين سيستم هاي آبگير را در كشور كنيا نشان مي دهد. 2شكل 
 2 شكل .است ي)توليد رواناب، ديواره جمع آوري و هدايت كننده آب، كانال انتقال و منبع ذخيره (تانك و سدهاي كوتاه سنگي يا خاك

 مزايا و معايب استفاده از اين سيستم هاي استحصال را نشان  مي دهند. 1و جدول نمايي از اين سيستم 
 

      
 )بيرون زدگي هاي سنگي. نمونه اي از آبگيرهاي سنگي (استحصال آب باران از 2شكل 

 

 
 . نمايي از سيستم استحصال آب باران از رخساره سنگي3شكل 

 

                                                 
1  Rock Catchments  

 چكدم ها و حفيرها سطوح آبگير زميني سطوح آبگير سنگي امبسيستم هاي مبتني بر پشت 

 استفاده خانگي
 استفاده دامي، آبياري مقياس كوچك، 

 و در برخي موارد استفاده خانگي

 رخساره سنگي

 ره جمع آوري و هدايت كننده آبديوا

 سيستم انتقال آب

 منبع ذخيره آب
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 . مزايا و معايب استفاده از سيستم هاي استحصال آب باران از رخساره سنگي1جدول 
 معايب مزايا

 نامناسب بودن بسياري از مكان ها جهت اجراي سيستم )ي(مشابه سيستم هاي پشت بامضريب باالي رواناب 
 محدوديت حجمي در ذخيره رواناب حداقل نفوذ آب

 هزينه هاي اجرايي سيستم سيستمساده و ارزان قيمت بودن نگهداري 
 نامطلوب آب جهت استفاده مستقيم كيفيت عرصه به دليل عدم استعداد كاربري كشاورزي بالمعارض بودن

 عدم پوشش كامل و همزمان استفاده هاي خانگي و دامي  پيشينه مثبت تاريخي استفاده از اين سيستم
 

 طراحي سيستمالزامات 
بيـرون زدگـي هـاي    ي از محدوديت هاي اصلي اجراي سيستم هاي استحصـال زمينـي مبتنـي بـر     يك زمين شناسي سطح آبگير: .1

، جنس سنگ شناسي عرصه آبگير است. وجود يا عدم وجود درز و شكاف هاي عميق و بهم پيوسته به ويژه از نـوع انحاللـي كـه    سنگي
 ب مكان اجراي عمليات به دقت مورد ارزيابي قرار بگيرند. باعث افزايش ضريب هدر رفت رواناب از سيستم مي شوند، بايد در زمان انتخا

طراحي مناسب حجم مخزن نيازمند آگاهي دقيق از سطح آبگير و ميزان بارندگي است. به عبـارتي بايـد    :محاسبات هيدرولوژيك .2
البتـه   يد رواناب استفاده كـرد. بين سطح آبگير، ميزان بارندگي و حجم مخزن تعادلي وجود داشته باشد تا بتوان از حداكثر پتانسيل تول

 سر ريز نمايد.  ل افزايش ميزان نزوالت،پذيرش عمومي جوامع محلي اين است كه منبع ذخيره در برخي مواقع به دلي
ي بـارش، هـدر رفـت ناشـي از تبخيـر،      عامل در محاسبات حجم مخزن در اين سيستم استحصال دخالت دارند: تغييرات فصـل  چهار  

 آبگير. مساحت و شيب سطح 
(بـه يكـي از روش هـاي     سطح آبگيـر است، لذا پس از محاسبه شيب  از آنجاييكه حجم بارش سطح شيبدار كمتر از يك سطح افقي 

جهت محاسبه حجـم روانـاب    2متوسط حسابي، متوسط وزني و يا پيكسلي با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي)، ضرايب اصالحي جدول 
      درجـه،   40بـا مسـاحت مشـخص و بـا شـيب       يسطح آبگيـر  ،2به عنوان مثال بر اساس جدول  يد.واقعي قابل استحصال بدست مي آ

 دريافت مي كند.با همان مساحت در مقايسه با سطح افقي  يدرصد بارش كمتر 23
 

 . ضرايب اصالحي ميزان بارش دريافتي سطوح شيبدار2جدول 
 صالحيضريب ا شيب بر حسب درجه ضريب اصالحي شيب بر حسب درجه

90 %100 40 %23 
80 %86 30 %13 
70 %68 20 %5 
60 %47 10 %2 
50 %38  

 
ميزان مشاركت ذينفعان در مراحل مختلف اجراي پروژه، از آغاز (تصميم گيري) تا پايان (پايش و نگهـداري)    :مشاركت اجتماعي  .3
 باعـث  ضمن تقويـت مهـارت هـاي فنـي،     ،احي و ساختاست. مشاركت ذينفعان در مراحل مختلف طر عوامل كليدي موفقيت پروژه، از

جامعـه آمـادگي بيشـتري در اجـراي پـروژه هـاي جديـد و همچنـين          شده و از طرف ديگرايجاد احساس تعلق معنوي پروژه به ايشان 
صـال آب  نمايي از مشاركت مردم در اجراي يك سيستم استح 4شكل  .پيدا مي كندمحافظت، مرمت و نگهداري از پروژه هاي سنواتي 

 نشان مي دهد.را باران از رخساره سنگي در كشور كنيا 
 

 
 . نمايي از مشاركت مردم در اجراي يك سيستم استحصال آب باران از رخساره سنگي در كشور كنيا3عكس 
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