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 چكيده
 

رویه از حقابه دریاچه اروميه اثرات منفی متعددي بر وضعيت دریاچه  و برداشت بی هاي اخير سالی خشک

گذاشته است. افت سطح آب در اثر تبخير و کاهش بارش باعث افزایش سطح خشكی و ایجاد راه ارتباطی 

وحش را  شدن و تلفات حيات ها و کاهش آب شرب، خطر پراکنده بين جزایر شده که خشک شدن چشمه

عنوان  شته است. براي رفع این مشكل سطوح سنگی طبيعی با توجه به وسعت و فراوانی آن بهدر پی دا

سپس بر اساس یک سري از فاکتورها مانند  .ها ایجاد رواناب ناشی از بارش انتخاب گردید یكی از گزینه

حل مورد توپوگرافی، نوع سنگ، ضریب رواناب، درصد خاک، پوشش گياهی، فاصله از جاده و منابع آب، م

وحش در  حيات آب شربمنظور تأمين  نظر در جزیره کبودان براي احداث سامانه سطوح آبگير باران به

نظر گرفته شد. بعد از انتخاب محل با توجه به ضریب رواناب سطوح سنگی و حجم آب مورد نياز، سيستم 

فته آبگيري شد که اکنون در هاي صورت گر استحصال آب باران طراحی و اجرا گردید و با توجه با بارندگی

 باشد. برداري می حال بهره

 
 وحش، سطوح سنگی استحصال آب، بارش، جزیره کبودان، دریاچه اروميه، حياتها:  کليد واژه

 

 

 

 مقدمه

ها گردیده است از  هاي بسته و دریاچه گرمایش جهانی باعث افزایش تبخير و پایين رفتن سطح آب

ور تأمين مواد غذایی باعث فشار بيشتر بر منابع توليد ازجمله آب گردیده منظ طرف دیگر افزایش جمعيت به

ها  ها منجر به افت سطح آب در دریاچه هاي سطحی و زیرزمينی منتهی به دریاچه رویه از منابع آب برداشت بی
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ش کند و موجب بروز مشكالتی ازجمله کاه وضوح خودنمایی می شده است. این مسئله در دریاچه اروميه به

ها و کاهش تنوع زیستی گردیده است.  سطح دریاچه، طوفان نمكی، کاهش پوشش گياهی، خشک شدن چشمه

سازد  ها که جزایر را به سواحل و به یكدیگر مرتبط می نبود آب قابل شرب در جزایر دریاچه و ظهور خشكی

وحش با توجه به شرایط  شود و تأمين آب شرب براي حيات هاي جانوري می باعث پراکنده شدن و تلفات گونه

طلبد. براي فائق آمدن به این مسئله راهكارهایی باید  هاي باالیی را می العبور بودن آن، هزینه منطقه و صعب

ارائه شود که هم توجيه اقتصادي داشته باشد و هم شرایط پایداري را در جهت تأمين آب شرب فراهم نماید. 

هاي  توان به روش ناسبی براي پاسخگویی به مشكل مذکور باشد که میحل م تواند راه استفاده از آب باران می

بستر زیرسطحی،  هاي سنگی و سنگ مختلفی با توجه به پتانسيل منطقه استحصال نمود. وجود رخنمون

در صورت نبود شرایط مذکور  سازد. پذیر می استحصال آب باران از طریق سطحی و سد زیرزمينی را امكان

هاي مختلف ازجمله ژئوممبران، پالستيک، ورق  بل نفوذ کردن سطح خاک از طریق پوششتوان با غيرقا می

ها در کشورهاي دیگر و در برخی از نقاط  فلزي، آسفالت و سيمان، آب باران را استحصال نمود. این روش

ب کشورمان مورد استفاده قرار گرفته و آب استحصالی در جهت تأمين آب براي موارد مختلف ازجمله شر

 وحش بكار گرفته شده است. خانگی، دام، کشاورزي و فضاي سبز و همچنين نياز آبی حيات

توسط گدس استفاده شده است با این حال این موضوع  1963 در سالاستحصال آب باران براي اولين بار 

نند که دا سال قبل از ميالد مسيح یا عصر برنز می 4000محققان قدمت آن را  چراکهیک ایده جدید نيست 

متر  ميلی 100آوري آب باران توانستند در مناطقی با بارش ساالنه کمتر از  هاي آسيایی و آفریقایی با جمع تمدن

 6000(. برخی نيز قدمت آن را در چين تا 1392پذیر سازند )توکلی شيرازي و اکبري،  نيز کشاورزي را امكان

هاي سطوح آبگير باران قدمتی بيش  نيز استفاده از سامانه (. در ایران2003سال قبل از ميالد ميدانند )کریشنا، 

آوري شده، تنظيم درجه حرارت و سایر موارد مربوط  هاي جمع ساله دارد و براي جلوگيري از تبخير آب 3000از 

هاي  شده است. از آب به حفظ کيفيت آب، اقدام به مسقف نمودن مخزن نگهداري آب بصورت گنبدي شكل می

طور معمول براي مصارف شرب انسان و دام، مصارف خانگی و کشاورزي استفاده  انبارها به آب ذخيره شده در

(. 1376شود )قدوسی،  ها هنوز در برخی از نقاط ایران نظير بوشهر استفاده می شد. از این نوع سامانه می

منطقه حفاظت  وحش هاي سطوح آبگير باران را جهت تأمين آب حيات ( سيستم1392پور  و دهقان ) حبيبی

کوه مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد اجراي طرح آبگيرهاي سطوح سنگی براي  شده و پارک ملی سياه

 کوه در حال حاضر انجام شده است.  انبارهاي موجود منطقه سياه درصد از آب 25تأمين آب در 

آوري  هاي استحصال و جمع شيوههاي سنگی از دیگر  استفاده از سطوح طبيعی آبگير باران نظير صخره

( هنوز Hadson ،1981( و کنيا )Richards ،1972آب باران است که در بسياري از کشورهاي نظير زیمباوه )

صورت مختلف در برخی نقاط کشورهاي چين،  هایی به برداري از چنين سامانه باشد. بهره متداول و رایج می

 هند براي تأمين آب جهت مصارف مختلف متداول است.ترکيه، فلسطين اشغالی، مكزیک، اسپانيا و 

هاي  زدگی منبع ذخيره رواناب ناشی از بيرون 400بيش از  Kituiدر کشور کنيا تنها در منطقه موسوم به 

اي تحت عنوان  (. در مقالهNissen-petersen ،2006اند ) برداري قرار گرفته سنگی احداث شده و مورد بهره

هاي ترکيبی سطوح آبگير باران براي  ، کشور اسپانيا اقدام به تشریح سامانهGrebralterتأمين آب منطقه 

هاي سنگی در قله  زدگی ها مرکب از بيرون تأمين آب مصارف روستایی و زراعی نموده است که سطح آبگير آن
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سنگی بر روي هاي گالوانيزه نصب شده در ادامه توده  و دامنه کوه و سطوح آبگير مصنوعی با استفاده از ورق

هاي  ، اقدام به ابداع سامانهnavajoگيري از تجارب سرخپوستان  دار است. در ایاالت متحده با بهره دامنه شيب

طور عمده باعث کاهش  مصنوعی نوین آبگير باران با استفاده از مواد شيميایی و معدنی شده است، که به

از این  (.Reij et al ،1988شود ) ها می طحی در آننفوذپذیري خاک در سطح آبگير و افزایش توليد رواناب س

آوري آب و ذخيره کردن آن جهت مصارف شرب دام، احياء مراتع و  هاي آبگير باران براي جمع نوع سامانه

گيري از تجارب  شود. با بهره طور گسترده در غرب ایاالت متحده آمریكا استفاده می مدیریت دام در مرتع به

هاي سطوح آبگير مصنوعی روزمينی در ایاالت متحده آمریكا، در کشور استراليا اقدام به  نهحاصل از ایجاد ساما

سازي  دهی، کوبيدن و فشرده نمودن خاک پس از پاک ابداع سطوح آبگير روزمينی تيمار شده از طریق شكل

 3500از حدود  1980که تا سال  طوري (. بهHollick ،1982ریزه و خار و خاشاک شده است ) سطح خاک از سنگ

 Roaded Catchmentدهی، کوبيده و فشرده شده معروف به  سطح آبگير  روزمينی از نوع سطوح آبگير شكل

 شده است. در استرالياي غربی استفاده می

دهی همراه با کوبيدن و فشردن خاک در برخی از موارد توأم با مخلوط کردن مواد  تسطيح و شكل

ري از ایجاد سطوح مصنوعی آبگير باران است که در ایاالت متحده آمریكا و افزودنی نظير خاک رس، روش دیگ

(. استفاده از مواد شيميایی براي غيرقابل Laing ،1975گيرد ) صورت گسترده مورد استفاده قرار می استراليا به

تداول بوده و نفوذ کردن و یا کاهش نفوذپذیري سطوح آبگير باران روزمينی در ایاالت متحده بسيار معمول و م

ویژه در غرب آمریكا انجام شده است که هنوز نيز ادامه دارد. مواد مورد  داري در این زمينه به تحقيقات دامنه

شود تا کيفيت آب استحصالی  طور عمده با توجه به نوع استفاده از آب انتخاب می استفاده براي این منظور به

شود  وع مواد شيميایی مورد نياز بر اساس آن انتخاب متناسب با موارد مصرف آب تعيين و در نتيجه ن

(Hudson ،1981استفاده از انواع واکس .) هاي پالستيكی با  هاي نفتی، آسفالت، فایبرگالس، پوشش ها و مالچ

( براي Waterproof Membranesاي و بسياري مواد دیگر معروف به مواد ضد آب ) الیه محافظ سنگریزه

ر سطوح مصنوعی آبگير باران، امروزه با توجه به لزوم و اضطرار تأمين آب، وضعيت افزایش ضریب رواناب د

 برداران و شدت کميابی آب، متداول و رایج شده است.  اقتصادي و اجتماعی بهره

دار نسبتاً غيرقابل نفوذ طبيعی و یا  هاي شيب آوري آب از دامنه هاي سطوح آبگير، جمع در تمامی سامانه

آوري خار و خاشاک و سنگریزه از سطح زمين و یا غير قابل  نوعی تيمار شده از طریق جمعسطوح آبگير مص

که باعث کاهش نفوذپذیري خاک و افزایش ضریب   نفوذکردن نسبی سطح آبگير با استفاده از مواد افزودنی

و یا حتی تيمار  هاي مستقيم بر سطوح آبگير طبيعی گردد و رواناب ناشی از بارش شوند استفاده می رواناب می

هاي خاکی هدایت کننده آب به داخل مخزن حفر شده در زمين هدایت شده و درون  شده از طریق ایجاد دیواره

هاي ذخيره شده عمدتاً براي شرب، مصارف خانگی و در صورت بزرگ بودن  شود و از آب سازي می آن ذخيره

 (.Pacey, Cullis ،1986شود ) مخزن ذخيره آب، براي کشاورزي استفاده می

در جزایر داخل پارک ملی دریاچه اروميه نيز اقدامات عملی  توسط اداره کل محيط زیست استان 

 باشد. صورت گرفته است که بشرح ذیل می

مترمكعبی احداث گردیده است بدین ترتيب با  90در خروجی حوضه آبخيز جزیره اسپير یک منبع بتنی 

همراه توري  ده و قبل از ورود آب به منبع یک حوضچه رسوبگير بهاقداماتی مسير جریان آب بهسازي گردی
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وحش  شد و در فصل تابستان که حيات فلزي نصب شد و در نهایت آب از طریق یک لوله وارد منبع بتنی می

شد. جهت تنظيم مقدار  نياز مبرم به آب دارند آب از منبع از طریق یک لوله به یک آبشخور بتنی هدایت می

مورد دیگري که توسط اداره کل محيط زیست ور از یک شناور استفاده شده بود. آب به آبشخآب خروجی 

استان اروميه اجرا شده است سطوح آبگير با بستر مصنوعی است که در جزیره اشک و کبودان به تعداد پنج 

ر مواقع ضروري اتيلن هدایت و د واحد احداث شده است. آب جمع شده از این سطوح به انبارهاي بتنی یا پلی

گيرد. براي ایجاد سطوح آبگير از صفحات فلزي استفاده شده است که در  وحش قرار می مورد استفاده حيات

اتيلن ذخيره آب در  هاي فلزي نصب شده و مخازن پلی دار بر روي پایه صورت شيب صد مترمربع به مساحت یک

 کننده به داخل مخزن هدایت شود. ق لوله جمعاند که رواناب ایجاد شده از طری زیر این سقف قرار گرفته

باشد که در  وحش جزایر دریاچه اروميه می زیست و حفظ حيات هدف این نوشتار اهميت دادن به محيط

وحش جزیره کبودان  آن پتانسيل سطوح سنگی در توليد رواناب و اجراي عملی آن جهت تأمين نياز آبی حيات

گيرد تا در دوره مرطوب که بارندگی زیاد است رواناب حاصل از  قرار میواقع در دریاچه اروميه مورد بررسی 

بارش را در مخزن ذخيره نمود و در دوره خشكی که ميزان بارندگی کمتر است آب ذخيره شده جهت تأمين 

 وحش مورد استفاده قرار گيرد. نياز آبی حيات

 

 

 
 

 

 ها مواد و روش

 

 محدوده مطالعاتی

شرقی دریاچه اروميه واقع شده است و شامل جزایر کبودان، اشک،  قسمت جنوبمحدوده مطالعاتی در 

باشد که با وسعت  باشد که به جزایر چهارگانه معروف هستند. بزرگترین این جزایر کبودان می اسپير و آرزو می

االنه در متر در پارک ملی دریاچه اروميه واقع شده است متوسط بارش س 1500هكتار با حداکثر ارتفاع  3125

باشد. اما ميزان بارش در  درجه سانتيگراد می 4/12ميليمتر و درجه حرارت متوسط معادل  297سطح دریاچه 

باشد. این منطقه از نظر اقليمی  ميليمتر می 250محدوده مطالعاتی یا همان جزایر چهارگانه در حدود 

 ها و ارتفاعاتی  راکنده بوده که داراي درهاي کوهستانی با درختان پ باشد. جزایر مذکور، منطقه خشک می نيمه

 باشد. بوده که زیستگاه تعداد زیادي قوچ و ميش ارمنی می
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 معيارهاي انتخاب محل پروژه

براي انتخاب محل مناسب جهت استحصال آب باران از سطوح طبيعی ازجمله سطوح سنگی معيارهاي 

وحش، معيارهاي مرتبط در این خصوص از  براي حيات مختلفی وجود دارد که با توجه به هدف تأمين آب شرب

معيار) مانند شيب و جنس زمين، ضریب رواناب، مقدار بارش، دسترسی  12منابع مختلف استخراج و در نهایت 

ها بر حسب  به جاده و مصالح و ...( در این مورد ارائه گردید. بعد از انتخاب معيارها به ازاي هر کدام از آن

)ایدآل، مناسب، متوسط، تا حدودي شایسته و غير شایسته( از صفر تا صد امتياز داده شد. طبقات شایستگی

نقطه براي استحصال آب باران از سطوح طبيعی یا همان سطوح سنگی  15در محدوده مطالعاتی در مجموع 

ن نقاط انتخاب نقطه مربوط به جزیره اسپير بود. از بي 3نقطه مربوط به جزیره کبودان و  12انتخاب شدند که 

عنوان محل مناسب جهت اجراي سيستم استحصال  اي که بيشترین امتياز را به خود اختصاص داد به شده، نقطه

آمده براي   آب باران تشخيص داده شد. این نقطه در جزیره کبودان واقع شده است که مجموع امتيازات بدست

طول شرقی قرار  45°,37,'7"عرض شمالی و  38°,28,'30"باشد و از نظر جغرافيایی در مختصات  می 975آن 

 دهد.  موقعيت محل اجراي پروژه نشان می 1دارد. شكل 

 

 

 تعيين ضریب رواناب

کند که چه  شود و در واقع معين می ضریب رواناب از تقسيم مقدار رواناب بر مقدار  بارندگی حاصل می

رواناب تابعی از عوامل متعددي مانند نوع خاک، گردد. ميزان  ميزان از بارش رخ داده به رواناب تبدیل می

صورتيكه  رطوبت پيشين خاک، شيب زمين، پوشش گياهی و خصوصيات بارش مثل شدت و مدت است. در

 محل اجراي پروژه در جزیره کبودان -1شكل 

 محل اجراي پروژه

 ره کبودانیجز

اچه يدر

 هياروم
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ها در  نفوذ باشد ميزان رواناب تابعی از ميزان بارندگی بوده که بعد از پر کردن چاله سطح غير قابل نفوذ یا کم

صورت ثابت ماندن شدت بارندگی، شدت رواناب خروجی با شدت بارندگی برابر است. براي سطوح صاف و 

رسد. سطوح غير قابل نفوذ در  می 95/0ب تا غيرقابل نفوذ مانند آسفالت، سيمان، سنگ و فلز، ضریب روانا

باشد که  ها و درز و شكاف می صورت صخره سنگ یا رخنمون سنگی است داراي ناهمواري طبيعت که اصوالً به

شود. نوع سطح در محل انتخاب شده از نوع سنگ آهكی بوده که  این موارد منجر به کاهش ميزان رواناب می

وضعيت سطوح سنگی را در جزیره کبودان نشان  2باشد. شكل  می درصد 30داراي شيب متوسط حدود 

دهد که براي اجراي پروژه، سطح قسمت انتخاب شده پاکسازي گردیده است. در این پروژه ضریب رواناب با  می

در نظر گرفته شده است. معنی و مفهوم آن این است که پنجاه درصد از کل  5/0توجه به نظرات کارشناسی 

نه به رواناب تبدیل خواهد شد. حال با معلوم بودن حجم آب مورد نياز یا بعبارتی حجم مخزن بارندگی ساال

 توان مساحت سطح آبگير را محاسبه نمود. ذخيره آب می

  
 وضعيت سطوح سنگی در جزیره کبودان دریاچه اروميه قبل و بعد از پاکسازي -2شكل 

 باشد. سطوح سنگی داراي اجزاء زیر میسيستم استحصال آب باران از سطوح عایق همچون 

حوضچه  -3کننده رواناب یا دیواره هدایت آب،  دیواره جمع  -2سطح عایق طبيعی یا سطح سنگی، -1

  -7آبشخور مجهز به شناور ، -6سازي آب، مخزن ذخيره -5هاي انتقال دهنده رواناب،  لوله  -4گير، رسوب

(. که 3باشد )شكل  ظ سطح آبگير یا حصارکشی  میمحاف -9هاي آب   خروجی -8شيرآالت و اتصاالت، 

 نحوه اجرا و مشخصات هر کدام در ادامه توضيح داده خواهد شد.
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 سطح آبگير

عنوان توليدکننده رواناب حاصل از  اي است که به یكپارچهدر این پروژه سطح آبگير، سطح سنگی 

با توجه به حجم آب مورد نياز   شود. کند و وسعت آن با توجه به مقدار آب مورد نياز تعيين می بارندگی عمل می

درصد از مجموع بارندگی  50حدود مترمكعب در نظر گرفته شده و با احتساب اینكه  30که در شرایط فعلی 

 50ميليمتر است  250شود. از آنجایيكه متوسط بارندگی ساالنه در محل پروژه  ه رواناب تبدیل میساالنه ب

ليتر یا بعبارتی  125یعنی به ازاي یک مترمربع در سال  شود ميليمتر به رواناب تبدیل می 125درصد آن یعنی 

مترمكعب رواناب توليد شده و  5/12صد مترمربع  شود . در نتيجه براي یک مترمكعب رواناب ایجاد می 125/0

مترمربع  240مترمكعب آب باران در سال )حجم مخزن ذخيره( حداقل سطح آبگير الزم  30براي استحصال 

دار انتخاب گردید و براي انجام عمليات اجرایی  بر روي زمين شيب 4باشد. مساحت مذکور مطابق شكل  می

 بندي گردید. ناسب مانند مالت سيمان آبهاي ایجاد شده با مواد م پاکسازي شد و درز و ترک

 . 

 

بآ هريخذ نزخم

نزخم هيلخت ريش

ناراب ريگبآ حطس
یشکراصح

بآ تیاده هراوید

ريگبوسر هچضوح

یجورخ زیررس

روخشبآ

روانش روخشبآ ريش

نزخم فقس ششوپ

ريگبوسر فقس ششوپ

شراب

 
 وحش سيستم کلی استحصال آب باران از سطح آبگير طبيعی  جهت تأمين آب شرب حيات -3شكل 
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 آوري آب باران سطح آبگير انتخاب شده براي جمع -4شكل

 

 دیواره هدایت رواناب 

بعد از اینكه سطوح سنگی مورد نظر انتخاب شد قسمتی از آن را با توجه به مقدار مورد نياز جدا نموده 

 5مشخص هدایت نمود. براي این منظور با توجه به شكل  بطوریكه بتوان رواناب حاصل از آن را به یک نقطه

شود که رواناب جریان  دار طوري احداث می دست سطح سنگی شيب هایی در منتهااليه قسمت پایين دیواره

هاي احداث شده به یک نقطه مشخص که همان خروجی  دار بر اثر برخورد به دیواره یافته بر روي سطح شيب

شود که از  ها با توجه به نوع مصالح موجود در محل تعيين می جنس دیواره .ت شودباشد هدای سطح آبگير می

سانتيمتر و سطح مقطع عرضی به شكل گرده  20-30ها  باشد. ارتفاع دیواره نوع سنگی با مالت سيمانی می

ن رو با باشد بایستی همواره عاري از آلودگی باشد، از ای سطح عایق که توليد کننده رواناب می ماهی است.

هاي مختلف در دسترس مثل فنس فلزي، چوب، گونی و ... باید مانع از ورود  هایی از جنس احداث محافظ

 دهد.  دیواره هدایت رواناب را نشان می 5وحش به منطقه مورد نظر گردیم. شكل  حيات

هراوید
یاده 

آ ت
ب

بآ تیاده هراوید

 هب زهجم یجورخ
يروت هكبش

طس
اراب ريگبآ ح

ن

 

 

مراه شكل شماتيكیهاي هدایت رواناب در سطح آبگير به ه دیواره -5شكل   
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 حوضچه رسوبگير

 خاک ذرات انتقال موجب( باشند سنگی سطوح این اگر حتی) طبيعی سطوح روي بر رواناب شدن جاري

 وحش حيات شرب هدف با شده استحصال آب که آنجایی از نماید؛ می رسوب آن بالطبع و فرسایش توليد و

 رو این از. شود استحصالی آب کيفيت کاهش و ترسوبا انتقال از مانع تا گردد سعی بایستی باشد می

 با تا شود می ساخته آبگير سطوح خروجی محل در ورودي رواناب دبی با متناسب نفوذي قابل غير هاي حوضچه

توان آن را با توجه به مصالح  که می. گردد آن توسط منتقله رسوبات ترسيب موجب رواناب موقت نگهداري

اتيلن است استفاده نمود. با توجه به  نوع آماده موجود که معموالً از جنس پلی موجود را درجا ساخت و یا از

العبور بودن مسير انتقال مصالح سنگين نظير ماسه، سيمان و بلوک به محل پروژه، از یک حوضچه  صعب

آب در  و عمق یک متر استفاده گردید و براي افزایش زمان ماندگاري 2/1متر، عرض  2اتيلن آماده به طول  پلی

 .  (6)شكل  هاي عمودي در داخل حوضچه نصب گردید منظور ترسيب رسوبات، تيغه داخل حوضچه به

  

 ريگبوسر یجورخ
يروت هب زهجم

ريگبوسر هچضوح

بآ يدورو

 
 همراه شكل شماتيكی حوضچه رسوبگير به -6شكل 

 سازي آب مخزن ذخيره

که  گردد یمل شده در مخازن ذخيره سازي جهت مصرف در زمان مورد نياز نگهداري آب باران استحصا

ي مختلف و با ابعاد متفاوت احداث گردد. در شرایط پروژه ها جنسبنا به شرایط، هدف و حجم آب از  تواند یم

ل در فصول کم آب بخصوص در فص وحش اتيحسازي آب باران تأمين نياز آبی  هدف از استحصال و ذخيره

باشد. در این مدت رواناب توليد شده در زمستان و بهار در  تابستان است که بارندگی، حداقل و هوا گرمتر می

شرایط  درگيرد. حجم مخزن ذخيره  قرار می وحش اتيحآبی مورد استفاده  مخزن ذخيره شده و در مواقع کم

باشد.  متر می 5/1و ارتفاع آن  m6  ×m5/3مترمكعب در نظر گرفته شده است. ابعاد کف مخزن  30طرح حدود 

ها قرار بر این شد که از  العبور بودن مسير جهت انتقال مصالح به محل پروژه و کاهش هزینه با توجه به صعب

مواد و مصالح موجود در محل پروژه یا نزدیک به آن  براي ساخت مخزن استفاده شود. مصالح طبيعی موجود 

براي ساخت دیوار باالدست و دیوارهاي طرفين از مالت سيمان و سنگ  در محل سنگ و ماسه بود بنابراین

 متر 5/1از الوارهاي چوبی استفاده شد. قسمتی از مخزن در حدود  دست نیيپااستفاده شد و براي ساخت دیوار 

بخصوص در باالدست آن در زیر سطح زمين قرار گرفته که این عمل با حفاري و خاکبرداري بطور دستی توسط 

بندي داخل مخزن از ورق دکاموند استفاده گردید قبل از نصب  رگر صورت گرفته است. براي پوشش و عایقکا
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ها و کف با ژئوتكستایل به  گل صاف گردیده و تمامی دیواره هاي مالت سنگی با مالت کاه دکاموند ابتدا دیواره

مخزن در کارخانه آماده شده بود در  ميليمتر پوشانده شد سپس پوشش دکاموند که با توجه به ابعاد 3ضخامت 

هاي آن بر روي دیوار مهار گردید. جهت پوشش سقف مخزن از ورق فلزي مواج که بر  داخل مخزن نصب لبه

 .(7)شكل  شد شوند استفاده  ها نصب می روي خرپا

  

  

 
بآ هريخذ نزخم

 زهجم نزخم یجورخ
يروت هكبش هب

یجورخ زیررس

بآ يدورو
نزخم فقس ششوپ

 
 اتيكی آنمراحل ساخت مخزن ذخيره آب به همراه شكل شم -7شكل 

 

 آبشخور

باشد.  می وحش اتيحاز آب استحصال شده نياز به محلی ایمن براي شرب  وحش اتيحبراي استفاده 

. گردد یمشده و مانع از انتقال آلودگی  وحش اتيحآبشخور با داشتن سطحی مناسب موجب تسهيل در شرب 

لوگيري از هدر رفت آب و مصرف بهينه اتيلن آماده استفاده شد. جهت ج براي این منظور از دو عدد ظرف پلی

شود تا همواره آب در سطح ثابتی  منابع آبی استفاده از شناور در آبشخورها ضروري است. شناورها موجب می

آبشخور  8درون آبشخور وجود داشته باشد و بيش از نياز و ظرفيت آبشخور آب از مخزن خارج نگردد. شكل 

 دهد. را به همراه شكل شماتيكی آن نشان می اجرا شده داراي شناور در محل پروژه

  
 آبشخور داراي شناور اجرا شده در محل پروژه به همراه شكل شماتيكی -8شكل 

روخشبآ

بآ يدورو

 ظفاحم يروت
روانش

روانش

 ظفاحم ششوپ
روانش
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 هاي انتقال و شيرآالت لوله

اینچ وارد حوضچه رسوبگير شده   10اتيلن  رواناب توليد شده از سطوح آبگير سنگی از یک خط لوله پلی

شود.  اینچ وارد مخزن ذخيره آب می 10توسط یک خط لوله  مجدداًو گذر از رسوبگير و بعد از ترسيب رسوبات 

منظور جلوگيري از سرریز شدن آب اضافی از روي دیوار مخزن، یک سرریز مستطيلی جهت خروج آب  به

کف اینچی استفاده شد که در  4اتيلن  اضافی در نظر گرفته شده است. جهت آبگيري از مخزن، از یک لوله پلی

براي تخليه  ها آنمخزن نصب گردید. بر روي این لوله بعد از مخزن دو عدد شيرفلكه نصب شد که یكی از 

گيرد که این مجموعه در داخل یک باکس بتنی  مخزن و دیگري براي آبگيري در آبشخور مورد استفاده قرار می

یک اینچ بسته شد که جهت جلوگيري  قرار گرفت و سرانجام در آبشخور به انتهاي این لوله یک دستگاه شناور

داشتن سطح آب در آبشخور در نظر گرفته شده است. جهت جلوگيري از  از هدررفت آب و براي ثابت نگه

پروژه  9خاکریزي و یا با مالت سيمان پوشانده شدند. شكل  ها آنها و اتصاالت بر روي  آفتاب سوختگی لوله

امل سطح آبگير سنگی، قسمت خروجی،لوله اتصال خروجی سطح دهد که ش اجرا شده را بطور کامل نشان می

آبگير به حوضچه رسوبگير، حوضچه رسوبگير، لوله اتصال حوضچه رسوبگير به مخزن ذخيره آب، لوله اتصال 

 باشد. مخزن ذخيره آب به شير تخليه و آبشخور می

 
 شرب حيات وحش پروژه کامل اجرا شده سيستم استحصال آب باران براي تأمين آب -9شكل 

    

 نتيجه گيري
 

عنوان یک منبع  تواند به اي سنگی می آوري آب باران از سطوح نفوذناپذیر بخصوص سطوح صخره جمع

مورد استفاده قرار گيرد. هزینه  سال خشکوحش در مواقع گرم و  ياتحپایدار به در جهت تأمين نياز آبی 

حفر چاه، سدهاي خاکی و یا خرید و انتقال آب  ازجمله هاي مرسوم تأمين آب احداث این روش نسبت به روش

تر است. زیرا که امكان حفاري چاه بدليل بستر سنگی با دست وجود ندارد از طرفی امكان انتقال دستگاه  پایين

يرممكن بوده و بدليل شور بودن آب دریاچه رسيدن به آب شيرین غالعبور بودن مسير  حفاري نيز بدليل صعب

رسد. انتقال آب به محل مورد نظر نيز گاها از طریق زمينی غير ممكن و از طریق هوایی  یبعيد بنظر م

يه اقتصادي ندارد. اما با استحصال آب باران از طریق سطوح سنگی که به وفور در منطقه وجود توجوجه  يچه به
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تحصال و در مخزن ذخيره توان آب باران را اس دارد به هر مقدار مورد نياز با توجه به ابعاد سطوح سنگی می

 .وحش دارد ت بيشتري براي شرب حياتنمود که این آب داراي باالترین کيفيت بوده و مطلوبي

 

 
   

    منابع فارسی
 

هاي استحصال آب باران، دومين کنفرانس  یا و معایب روش. بررسی مزا1392توکلی شيرازي، ن.، و ق. اکبري.  -

 هاي استحصال آب باران، ایران، مشهد المللی سامانه بين

وحش )مطالعه موردي:  استفاده از سطوح آبگير باران جهت تأمين نياز آبی حيات"( ، 1392پور، ا.، دهقان، ح.، ) حبيبی -

 هاي سطوح آبگير باران، مشهد. همایش ملی سامانه ، دومين"(کوه ياهسمنطقه حفاظت شده و پارک ملی 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آریزونا،  ، پایان"هاي سطحی و فرسایش خاک در ایران رواناب"(، 1976قدوسی، ج.، ) -

 آمریكا.
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