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 چكیده
 

ها و در سراسر جهان است. بسیاری از محققان، روش خشک مهینر مناطق خشک و جایگزین برای آب د یآب باران، منبع

اند. آب باران تهیه و به کارگرفتهاستحصال های مناسب برای ها و تكنیکمعیارهای مختلفی را برای شناسایی مكان

قه دارد. هدف از این مصنوعی، نیاز به شناسایی واحدهای سنگی و خاکی هر منطتغذیه های مناسب برای انتخاب سایت

سازی آب باران در سطح کشور بر مبنای لیتولوژی های مناسب ذخیرهپژوهش، جستار در میزان پراکنش عرصه

سازی آب باران، های مناسب برای ذخیرهمعیار برای انتخاب سایت نیتر مهمشناسی است. یكی از سازندهای زمین

سازی آب باران است. با در دست داشتن فایل رقومی ری و توان ذخیرهوضعیت لیتولوژی و خاک به لحاظ میزان نفوذپذی

افزار  شناسی در فایل نرمهای مختلف سازندهای زمین، ابتدا توصیفات لیتولوژی10201111شناسی کشور در مقیاس زمین

رین، رسوبی، های آذهای سنگها در گروهبندی آنتهیه شد و سپس نسبت به دسته واحد سنگی 080مشتمل بر  اکسل

رده از  8اقدام شد و سپس واحدهای سنگی موجود از منظر میزان نفوذپذیری در  های منفصل کواترنردگرگونی و نهشته

 یها آبسازی و انتقال بندی شدند تا نقش و اهمیت هر کالس تراوایی در ذخیرهتراوایی باال تا کامالً ناتراوا طبقه

درصد سطح کشور با محدودیت جذب و  12.83 لیل نتایج نشان داد کهتح زیرزمینی و زیر قشری، مشخص شود.

درصد سطح کشور  01 بر بالغو  استهای کشور نامناسب درصد از عرصه 11/21استحصال آب باران مواجه است و حدود 

 از پتانسیل باالیی برای استحصال آب باران برخوردار است.

 
 ای همگن کشور، تراواییه، حوضهشناسی ینزمی سازندها ها0 کلید واژه
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Abstract 

 
 

Rainwater is an alternative source of water in arid and semiarid regions around the world. Many researchers 

have developed and applied various methods and criteria to identify suitable locations and techniques for 

rainwater harvesting. Choosing the right sites for artificial recharge requires identifying the rock and soil 

units in each area. The purpose of this study is to investigate the distribution of suitable areas of rainwater 

storage in the country based on lithology of geological formations. One of the most important criteria for 

selecting suitable sites for rainwater storage is lithology and soil condition in terms of permeability and 

storage capacity of rainwater. With the digitization of the country geological formation at scale of 1: 250000, 

first the descriptions of different lithologies of the geological formations were prepared in excel software file 

containing 585 stone units and then classified into groups igneous, sedimentary, metamorphic, and 

Quaternary sedimentary rocks and then subdivided into eight classes of high permeability to completely 

impermeable to determine the role and importance of each permeability class in rainwater storage and the 

transfer amount of groundwater and subsurface water. The results showed that 12.83% of the country has 

limited absorption and extraction of rainwater and about 26.61% of the country is inappropriate and more 

than 40% of the country has high potential for rainwater harvesting 
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 مقدمه
 

در سراسر جهان است  خشک مهینجایگزین برای آب در مناطق خشک و  یبرداشت و استحصال آب باران منبع

(AmmarAdham  ،2111و همكاران.) ها و معیارهای مختلفی را برای شناسایی بسیاری از محققان، روش

، تعیین بهترین روش وجود نیباااند. هیه و به کار گرفتهت های مناسب برای برداشت آب بارانها و تكنیکمكان

تحقیقی برای  2111و همكاران،  AmmarAdhamیا دستورالعمل برای انتخاب سایت، دشوار است. توسط 
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یافته ها و معیارهای اصلی توسعهآوری کلیه روشهای مناسب با جمعحصول یک روش کلی برای انتخاب سایت

در  منتشرشدهمطالعه  08است. با مقایسه چهار روش اصلی انتخاب سایت از  شده انجامدر سه دهه گذشته 

سه مجموعه اصلی از معیارها را  ،آمده دست به یالمللی یا منابع اطالعاتهای بینمجالت علمی، گزارش سازمان

تنوع های م. از میان روشاندنمودهآوری آب باران در مناطق خشک مشخص های جمعبرای انتخاب مكان

معیار برای  نیتر مهممعیارهای اقتصادی و اقتصادی،  ازجملهمعیارهای بیوفیزیكی گرفته تا رویكردهای تلفیقی 

شیب، کاربری، پوشش اراضی، نوع خاک، بارندگی،  های مناسب برای استحصال آب باران، عواملانتخاب سایت

 (.2111ان، و همكار AmmarAdhamمعرفی شدند ) ،مسافت تا محل مصرف و هزینه

، و همكاران Girish Kumar گذارد )محیطی و توسعه یک منطقه تأثیر میهای زیستکمبود آب بر فعالیت

های اخیر رو به رشد ها و آبخیزها در سالهای کوچک برداشت آب در سراسر رودخانهساخت سازه .(2118

های برداشت آب وه برای ساخت سازههای بالقمكان (2118) و همكاران M. Girish Kumar است. در مطالعه

 GISو  ازدور سنجشهای باران در حوزه آبخیز باخار منطقه میرزاپور، اوتارپرادش هند با استفاده از تكنیک

ها وارگیکاربری و پوشش زمین، ژئومورفولوژی و خط ازجملههای موضوعی متنوعی شده است. نقشهشناسایی

، و همكارانM. Girish Kumar تهیه شدند ) ازدور سنجشستفاده از ها( و غیره با او گسل ها یشكستگ)

های زیرزمینی، سازی و انتقال آب(. به هر کالس یا واحد موجود در نقشه بسته به اهمیت آن در ذخیره2118

بندی دانش مبتنی بر یک تا چهار اختصاص داده شد و این مقادیر با وزن الیه ضرب شدند تا نمره بگیرند. درجه

 81کمتر از  باارزشو متوسط  121تا  81خوب، برای  211تا  121، برای 211میانگین نمره منطقه عالی از 

-نشانگر دسته شد کهاست و سپس نقشه نهایی تهیه  شده دادهصفر( به گروه ضعیف اختصاص  یاستثنا به)

 یزهایر خاکچین، كههای برداشت آب از قبیل سدهای خشهای مناسب برای سازههای مختلف مكانبندی

و  M. Girish Kumarهای خطوط ترازی است )ها و ترانشهسازی، چاههای ذخیرهخطوط ترازی، چاله

 (.2118، همكاران

 Mohamed کند )مقدار آب روی زمین یكسان است و فقط توزیع مجدد اشكال آب در زمان و مكان تغییر می

Elhag and Jarbou A. Bahrawi, 2014هبود برداشت آب باران درک بهتر از چرخه (. برای ب

برداری ( با نقشهMohamed Elhag and Jarbou Bahrawi, 2014هیدرولوژیكی الزامی است. پژوهش )

برداری از توزیع میانگین ابر در منطقه مربوطه و نقشه Landsat 8از میزان رطوبت خاک با استفاده از تصاویر 

-است. نتیجه تحقیق نشان شده انجام 2111تا اکتبر  2111از ژانویه  MERISای تصویر ماهواره 05با استفاده از 

گذاری دو نقشه ابرناکی و نقشه رطوبت خاک بر روی داده که رطوبت خاک با توزیع ابر توافق دارد. با روی هم

است  آمده دست بههای بالقوه برای برداشت بهتر آب باران ، مكانموردمطالعهشناسی منطقه نقشه زمین

(Mohamed Elhag and Jarbou Bahrawi, 2014.) 

ایران یک منطقه ذاتاً خشک است و تغییرات آب و هوایی اوضاع را بدتر کرده است.  ازجمله ،خاورمیانهمنطقه 

های ممكن برای رفع این بحران آب، برداشت مناسب آب باران است. برداشت آب باران روشی بسیار یكی از راه

در  کنند.هستند، از این نوع آب استفاده می یسال خشکدر کشورهایی که دارای خصوصیات گسترده است که 

و  یموردبررسسازی آب باران تحقیق حاضر سعی شده است که پتانسیل اراضی کشور از منظر ظرفیت ذخیره

 تحلیل قرار گیرد.
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 ها مواد و روش

 

نامند. مقدار نفوذپذیری  ها را نفوذپذیری می ها یا سنگ های رسوب سهولت عبور جریان مایعات از داخل حفره

 درواقعشود، بستگی دارد.  ها کم می ها، غلظت مایع و نیروی کششی که با کاهش اندازه دانهحفره اندازه به

با در دست داشتن فایل رقومی باشند.  می مؤثر، در میزان نفوذپذیری نیز مؤثرندعواملی که بر تخلخل اولیه 

شناسی های مختلف سازندهای زمین، ابتدا توصیفات لیتولوژی10201111سی کل کشور در مقیاس شنازمین

-تهیه شد و سپس نسبت به دسته لیتولوژی شده فیتعرواحد  080مشتمل بر  افزار اکسل کشور در فایل نرم

اقدام شد  اترنرهای منفصل کوهای آذرین، رسوبی، دگرگونی و نهشتههای سنگها در گروهبندی تراوایی آن

 (.1)جدول 

 (1351)پیروان و شریفی،  شناسی های زمینواحدهای سنگی مهم برای عاملنفوذپذیری  یبند رده -1جدول

 یشناس نیزماز واحدهای  ییها نمونه نفوذپذیری نماد

G8 دار درزهکارستی و  یها آهک –تحكیم نایافته  دانه درشتهای رسوبی نهشته خیلی زیاد 

G7 ها آهک سنگ -تحكیم نایافته و رسی زدانهیرهای رسوبی هشتهن زیاد 

G6  کم رینفوذپذ یها هیالنازک الیه با میان  یها آهک سنگ متوسط –زیاد 

G5 خاکستر آتشفشانی -کنگلومرای با سیمان سست -سنگ ماسه -آبرفتی قدیمی یها پادگانه متوسط 

G4 شانی ریولیتی، آندزیتی و بازالتیآتشف یها سنگ -سنگ، مادستونسیلت متوسط تا کم 

G3 شست و گنیس -نفوذی دیوریتی و گابرو و گرانیت یها سنگ -دار درزهمادستون های قدیمی  کم 

G2  مادستون های جوان بدون درزه -رس خیلی کم –کم 

G1 فیلیت و اسلیت و میكاشیست –مارن  -شیل خیلی کم 

 

قام رسوب برآوردی، سطح کشور را به هشت منطقه همگن برای تدقیق ار (1351) خدری و همكارانعرب

های مجاور رده دو تماب  بندی جغرافیایی حوضه بر اساس تقسیم ینوع بهبندی این منطقه تفكیک نمودند.

تقسیم  2حوضه رده  31شرایط اقلیمی و جغرافیایی مشابه، به  ازنظرهای آبخیز را  شده است. تماب، حوزهانجام

های ساحلی  حوضه ها است. مثالً تر آن جغرافیایی، شباهت بیش ازنظرهای مجاور  حوضهرسی کند. دلیل بر یم

مند هستند. همچنین شناخت کلی مناطق  های البرز جنوبی بهره تری در مقایسه با حوضه خزر از اقلیم مشابه

تری  اختالف بیشتر هستند. مثالً ماشكیل با سفیدرود  های دور، غیرهمگن دهد حوضه مختلف کشور نشان می

های موجود در  ( سهم مساحت زیرحوضه2. جدول )(1351،خدری و همكارانعرب( دارد تا با لوت و بلوچستان

دهد. در این تحقیق وضعیت  ( محدوده مناطق همگن را در سطح کشور نشان می1هر منطقه همگن و شكل )

 باهمهمگن، بررسی و مناطق مختلف  منطقه هشتسازی آب باران در اراضی کشور به لحاظ پتانسیل ذخیره

 اند.مقایسه شده
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 (1351خدری و همكاران، عربهمگن )های موجود در مناطق  زیرحوضه - 2جدول 

کد منطقه 

 همگن

 مساحت نسبی مساحت )هكتار( ها اسامی زیرحوضه

 )درصد(

I  ،41/3 0561684 نکاتالش، گرگان، نور 

II 29/9 18433044 ارس، ارومیه، سفیدرود 

III 21/12 19085244 کارون، کرخه، زهره، مرزی غرب 

IV 50/18 28609244 کل، مند، حله، مهارلو، باهو، بندرعباس 

V 80/6 14628444 جازموریان، ماشکیل 
VI نجیر، لوت، هیرمند، اکوه، سیرجان، در خواف، مرکزی، سیاه

 گاوخونی

69804844 99/02 

VII 36/0 0406504 دریاچه نمک 

VIII 01/8 9232054 قوم اترک و قره 

 144 161000644 کل کشور

 

 

 
 (1351خدری و همكاران، شده در کشور )عربمحدوده مناطق همگن تفكیک -1شكل

 

 

   

 نتایج و بحث
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داری و شكستگی توده سنگ، وقوع های لیتولوژی، درزهنظر کارشناسی و با توجه به ویژگی بر اساس

ناتراوا و خیلی امتیاز تراوایی از  یشناس نیزمافت و ساخت سنگ، هر یک از سازندهای فرآیندهای کارستی و ب

ها در سطح مشخصات هر رده و میزان گسترش آن 3امتیاز گرفتند که در جدول 1تا  1و در محدوده  تا زیاد کم

 2ر شكلد نیز گانه هشتو توزیع آن در مناطق همگن  کشور ییتراوااست. نقشه  شده دادهکشور نشان 

 است. شده ارائه
 

 در سطح کشور ها آنتراوایی سازندها و واحدهای سنگی و خاکی کشور با میزان گسترش  یبند طبقه -3جدول

 
گروه 

 تراوایی

افتهی اختصاصمحدوده امتیاز  متوسط  

 امتیاز

لومترمربعیکمساحت /  درصد  

 پراکنش
G1 0-0.125 0.06 208022.5 12.79 

G2 0.125-0.25 0.19 253602.5 15.60 

G3 0.25-0.375 0.31 178138 10.95 

G4 0.375-0.5 0.44 167343.7 10.29 

G5 0.5-0.625 0.56 141753.9 8.72 

G6 0.625-0.75 0.69 17271.96 1.06 

G7 0.75-0.825 0.79 173195.1 10.65 

G8 0.825-1 0.91 486846.5 29.94 

   1626174.2 100.0 
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 شناسی ایران زمینسازندهای  ندی نفوذپذیریبردهنقشه  -2شكل 

  

 

   

 گیری یجهنت
 

 باهم ( توأمG7) و زیاد (G8زیاد )خیلی مشخص شد که واحدهای لیتولوژی با تراوایی  0بر اساس نتایج جدول 

 .(3کشور را به خود اختصاص داده است )شكل سوم کیبیشترین پراکنش در سطح کشور و حدود بیش از 
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 نفوذپذیری واحدهای سنگ و خاک پوشش سطح کشور ایران یها ردهدرصد فراوانی  -3شكل 

  

همگن کشور نیز بررسی شد که  گانه هشتتوزیع جغرافیایی و میزان گسترش این واحدهای سنگی در مناطق 

 است. شده ارائه 0در جدول

  
 همگن کشور گانه هشتنگی در مناطق واحدهای س سنگ پذیریکالس نفوذتوزیع  -0جدول 

کالس 

 پذیرینفوذ

 سنگ

نحوضه همگکد   

I II III IV V VI VII VIII Total 

G1 0.66 1.53 0.38 0.97 0.64 7.18 0.81 0.65 12.82 

G2 0.68 1.04 2.75 5.55 1.00 3.45 0.46 0.69 15.62 

G3 0.26 1.61 1.43 1.10 1.43 4.16 0.39 0.61 10.98 

G4 0.43 2.14 0.51 0.37 0.61 5.04 0.87 0.34 10.31 

G5 0.32 0.84 1.89 1.14 0.35 3.24 0.38 0.55 8.71 

G6 0.08 0.03 0.04 0.77 0.06 0.08 0.01 0.00 1.06 

G7 0.17 1.27 0.53 1.40 1.11 4.86 0.82 0.47 10.65 

G8 0.41 0.86 4.70 4.58 1.36 14.94 1.96 1.03 29.84 

Total 3.01 9.31 12.22 15.88 6.56 42.96 5.70 4.36 100.00 

 

 یها محدودهکشور،  یشناس نیزمتراوایی سازندهای  گانه هشتپس از تعیین درصد پراکنش هر یک از طبقات 

با محدودیت  -1های سازی آب باران در محدودهعد برای ذخیرهطبقه تقسیم شدند تا مناطق مست 0تراوایی به 

 0آید که در جدول به دستخیلی مناسب  -0مناسب و  -0سبت با درجه متوسط منا -3نامناسب  -2کامل 

 است. شده ارائهدر مناطق همگن کشور  ها آنمشخصات 
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منطقه همگن کشور و در کل کشور نشان  8های مختلف تراوایی در سطح میزان پراکنش رده 0 درشكه

سطح کشور با محدودیت جذب و  درصد 82/12که  شود یماست. با نگاهی به شكل مالحظه  شده داده

در صد  01 بر بالغو  است نامناسب کشور یها عرصهاز  درصد 11/21استحصال آب باران مواجه است و حدود 

 سطح کشور از پتانسیل باالیی برای استحصال آب باران برخوردار است.

 
 درصد فراوانی طبقات ذخیره آب باران در مناطق همگن کشور -0جدول 

 مناسب بودن 

 برای سطوح آبگیر باران  

 حوضه همگن 

ییطبقات تراوا  I II III IV V VI VII VIII  Total 

Restricted I 0.66 1.53 0.38 0.97 0.64 7.18 0.81 0.65 12.82 

Not Suitable II و   III 0.94 2.65 4.18 6.65 2.43 7.61 0.85 1.3 26.61 

Moderate Suitable IV و   V 0.75 2.98 2.4 1.51 0.96 8.28 1.25 0.89 19.02 

Suitable VI 0.08 0.03 0.04 0.77 0.06 0.08 0.01 0 1.07 

Highly Suitable VII و   VIII 0.58 2.13 5.23 5.98 2.47 19.8 2.78 1.5 40.47 

 

 

 
 شورو کل ک طبقات ذخیره آب باران در مناطق همگننمودار درصد فراوانی  -0شكل 
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 پتانسیل استحصال آب باران در مناطق همگن کشور وضعیت

 شود.های همگن کشور ارائه میدر این قسمت، وضعیت پتانسیل استحصال آب باران در حوضه 

 مناطق با محدودیت استحصال آب باران

ونی است کوه، سیرجان، درانجیر، لوت، هیرمند و گاوخ های خواف، مرکزی، سیاه شامل حوضه VI همگنمنطقه 

درصد از  03با مساحت حدود  VIدهد. منطقه  مساحت را بین مناطق همگن به خود اختصاص می نیتر بزرگو 

سازی آب باران را به خود اختصاص ذخیره و بیشترین سطح مناطق با محدودیت ردیگ یبرمسطح کشور را در 

 گیرند.اولویت بعد قرار می ربه ترتیب د IIIو  II ،IV ،VII ،I ،VII ،Vهمگن  یها حوضهداده است. 

 استحصال آب باران براینامناسب  مناطق

آب باران را نیز به خود اختصاص داده است و  یساز رهیذخ بیشترین سطح مناطق نامناسب VI همگنمنطقه 

 گیرند.به ترتیب در رده بعدی قرار می VIIو  IV ،III ،II ،VIII ،Iهمگن  یها حوضه
 

 وسط استحصال آب بارانمناطق مناسب با درجه مت

سازی آب باران را به خود اختصاص بیشترین سطح مناطق مناسب با درجه متوسط ذخیره VI همگنمنطقه 

 .قرار دارند یهای بعددر رده I و II ،III ،IV ،VII ،V،VIIIهمگن  یها حوضهو  داده است

 

 مناطق مناسب استحصال آب باران

درصد از  5/10ه، مهارلو، باهو و بندرعباس است که با مساحت حدود های کل، مند، حل شامل حوضه IVمنطقه 

باران را به خود  آببیشترین سطح اشغال اراضی با درجه مناسب برای استحصال  ردیگ یبرمسطح کشور را در 

های بعدی قرار دارند. در ضمن در حوضه ، در ردهVI ،I ،III، II ،VIIهمگن  یها حوضهاختصاص داده است. 

VIII .این رده وجود ندارد 

 مناسب برای استحصال آب باران مناطق خیلی

باران است.  درصد سطح کشور دارای رتبه بسیار مناسب برای استحصال آب 01 بر بالغکه گفته شد  طور همان

آب باران کشور را  یسازنیمی از مناطق بسیار مستعد ذخیره تقریباً VIدر مناطق همگن کشور منطقه همگن 

 های بعدی هستند.در رده Iو  IV ،III ،VII ،V ،II ،VIIIهای همگن حوضه اختصاص داده است.به خود 
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