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هاي مختلف، الگوهاي بارش در منطقه، نوع و عمق خاك، هاي حرکتی گونهجایی و تفاوتر در منطقه، قدرت جابهحاض

سازي و انتقال آب باران ازجمله مواردیست که بایستی هاي موجود جهت استحصال، ذخیرهپوشش گیاهی و همچنین گزینه
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  :مقدمه
 میلیارد 283 حدود مقدار این از که شود می کشور وارد جوي نزوالت اثر در آب مترمکعب میلیارد 413 حدود هرساله

 و شده ذخیره سدها پشت در آن از مترمکعب میلیارد 130 شود و تنهامی جو وارد دوباره تعرق و تبخیر طریق از مترمکعب
 باران آب آوري جمع هاي طرح اجراي از در واقع هدف). 1387مهدوي، (گردد می زیرزمینی آب هاي سفره تغذیه صرف یا

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

   .گیرد می
 و سازي ذخیره مخازن آبگیر، سطوح احداث به نیاز گسترده مقیاس در باران آب آوري جمع هاي طرح اجراي اینکه به توجه با

شناسی و خاکشناسی منطقه به زمین هیدرولوژیکی، فیزیکی، اقلیمی، شرایط بایست قبل از اجرامی دارد، انتقال هاي سازه
وحش آوري شده، تامین آب شرب مورد نیاز حیاتیکی از مصارف آب باران جمع. دقت بررسی و مورد مطالعه واقع گردد
عنوان یک به  هاي استحصال آباندازي سیستم در همین خصوص نصب و راه. است است که درکشورهاي مختلف اجرا شده

توانند جهت افزایش فضاي قابل مدیران مربوطه می. منبع مکمل آب براي شرب حیوانات، از اهمیت باالیی برخوردار است
  .کنندآوري آب باران استفاده  وحش از جمع  استفاده براي حیات

گرداند وحش را تأمین می آوري آب تاسیس شده که آب مورد نیاز حیاتدر غرب آمریکا نیز بیش از هزار سیستم جمع
است، درجنوب آیداهو  آوري رواناب انجام گرفته هاي جمعمطالعات معدودي در مورد روش). 2006کراسمان و همکاران، (

آوري آب باران براي   همراه چند تانکر سطحی براي جمعي آبگیر کوچکی بهاست که در آن حوزه  اي صورت گرفتهمطالعه
  ).2004رایس، (کند که این روش ساده و ارزان و بادوام است و بیان میوحش احداث گردیده  حیات

وحش در نواداي آمریکا آوري آب جهت حیاتهاي آبگیر کوچک براي جمعاز حوزه 2009بریگام و استیونسون در سال 
ارتباط با استفاده از  در. اندهمراه نحوه ساخت و مدیریت این آبگیرها را شرح دادههاي مناسب بهاستفاده کردند و مکان

توان براي عالوه بر آن می. است  سدهاي زیرسطحی در کشور کنیا جهت تامین آب دام از سدهاي زیرسطحی استفاده شده
توان آب را   تغذیه مصنوعی از اینگونه  سدها استفاده کرد و با کنترل جریان زیرسطحی و تغذیه سفره آب زیرسطحی می

  ). 2009سنتوز پریرا و همکاران، ( ه نمود هاي بعدي ذخیربراي استفاده
وحش تعریف و اجرا کنون سیستم خاصی براي استحصال آب باران جهت استفاده حیاتبا توجه به اینکه در ایران تا

در همین راستا در این پژوهش . گردددر کشور کامال احساس می است، نیاز به دستورالعمل مدون و قابل استفاده  نگردیده
ترین روش جهت تامین آبشخورهاي یابی و انتخاب مناسبشرایط، نحوه مکان به طور خالصه گردیده است تاسعی 
 .وحش با تکیه بر استفاده از آب باران جهت تغذیه آبشخورهاي حیات وحش مورد بررسی قرار گیرد حیات

  

  هاي استحصال آب بارانروش
آوري مستقیم آب باران از سطوح طبیعی یا مصنوعی، اي جمعههاي استحصال آب می توان به روشاز انواع سیستم

هاي زیرسطحی با احداث سدهاي زیرسطحی و استفاده از رواناب حاصل از سیالب بوسیلۀ انواع سدهاي استحصال آب
 .نمود  روزمینی اشاره

 
  



 

  سطوح طبیعی صخره اي -1
. ، سیستم ذخیره آب و سیستم توزیع آب استآوري آب شامل سیستم هدایت کننده، سیستم تصفیه آباین سیستم جمع

در . ساز باشندتوانند سطوحی طبیعی و یا دستآوري آب مؤلفه اصلی، سطح گیرنده آب باران است که میهاي جمعدر روش

به تاسیساتی که ). 1شکل (شود آوري آب باران استفاده میاي جهت جمعاین روش، از سطوح طبیعی نظیر سطوح صخره

  . گردداي اطالق میشود، سطوح آبگیر صخرهآوري آب باران بدین روش استفاده میبراي جمع

  
  آوري آب باران  اي براي جمع استفاده از سطوح صخره - 1شکل 

 

  سطوح عایق مصنوعی -2
شوند باشند که اصطالحا سطوح دستکاري شده نامیده میآوري آب باران احداث شده توانند با هدف جمعاین سطوح می

در بعضی مناطق براي تولید رواناب بیشتر نیاز به کاهش ظرفیت نفوذ خاك است که براي این امر ). 2010، 2النگجون سی(
بورس و (رود هایی مانند مدیریت پوشش گیاهی، تیمار سطحی، استفاده از مواد شیمیایی و استفاده از غشاها به کار میروش
  .دهدانه را نمایش میاي از این سامنمونه) 2(شکل ) 3،1981آشر

  

                                                
2. Longjun Ci 
3. Boers and Asher 

   .

 سطوح عایق طبیعی (توده سنگی)
 

 آبشخور مخزن ذخیره

 رسوبگیر

 سطح آبگیر باران



 

  
  )4،1977فائو(استرالیا وسترن ایالت در وحشحیات مصرف جهت باران آب استحصال براي شده استفاده سامانه - 2شکل 

  :)Myers) ،1964 باید به نکات ذیل دقت نمود از سطوح عایق مصنوعیآوري آب باران به منظور جمع
 و انسان سمی براي غیر باید ،آیدمی دست به زمین نفوذپذیري کاهش براي عایق کننده مواد کارگیري به از که آبی - الف
 .باشد دام
 طرف به شیبدار نفوذ وکمی قابل غیر صاف، باید شودمی ساخته و طراحی آب استحصال براي که آبگیر حوزه سطح -ب

  .باشد آب نگاهداري مخازن
 درون شیمیایی یا انفعاالت فیزیکی و فعل همچنین و محیطی عوامل برابر در مقاوم و دوام با باید شده برده کار به مواد - ج 

 .باشد خود
 در باید بلکه داشته باشند زیادي بسیار فیزیکی مقاومت نبایستی لزوما شده طراحی سیستم یا شده برده کار به مواد  -د

 و آب سطحی خفیف جریان دامها، مرور مقطعی و عبور شدید، بارانهاي جمله از محیطی عوامل بتواند تا باشد حدي
 .کند تحمل را حشرات جوندگان و پرندگان، فعالیت و حضور از ناشی آسیبهاي

 ارزانتر دیگر با روشهاي مقایسه در تولیدي آب تا باشند پرهزینه و گران نباید شده برده کار به سیستم و مصالح،مواد - ه
 .باشد

  .نباشند زیاد آن به مربوط هايهزینه و نگاهداري روشهاي - و

  استفاده از جریانات زیرسطحی بوسیلۀ احداث سدهاي زیرسطحی -3
ها که شوند، این رودخانههاي فصلی مناطق خشک و نیمه خشک احداث میسدهاي زیرسطحی معموال در مسیر رودخانه

ها آب را در فضاي خالی هایی در عرض آنتوان با ایجاد سازهگیر هستند و میبارانی سیلبستري شنی دارند در طول فصل 
بهترین مکان براي ساخت این نوع سدها محل تجمع رسوبات پس از ). 5،2006ماتی(بین رسوبات براي آینده ذخیره نمود

براي تعیین مناطق مناسب براي احداث . نداعبور رود از یک دره و یا بسترهاي سنگی رودخانه هاست که از رسوبات پر شده
                                                

4. FAO 
5. Mati 

 رواناب آوريسطوح جمع

 محل جمع شدن گل و الي



 

هاي شنی و فصلی، توپوگرافی مناسب، و بررسی ساختار زمین شناسی منطقه مورد سدهاي زیرسطحی وجود رودخانه
برخالف سدهاي سطحی، طراحی این سدها به اطالعات زمین شناسی تفضیلی نیاز . مطالعه ضروریست

  ). 6،2012اونانیموس(دارد
نیسن (کنندمی ذخیره سطح زمین زیر در و سد پشت در را آن و شده زیرسطحی هايآب جریان از مانع زیرسطحی سدهاي

 کهبه طوري شودمی ساخته عمیق ترانشه یک در که است عمودي مانع یک زیرسطحی در واقع سد). 7،2006و پیترسون
 طبیعی آبخوان یک در را آب جلوي جریان زیرسطحی سد). 3شکل(گیردمی قرار آن با همتراز یا زمین سطح زیر در تاج سد

 .کندمی پیدا افزایش آب سطح و یابدتجمع می سد پشت آب درنتیجه،. کندمی ذخیره را آن و گیردمی
 از دره هايدیواره  سطح در صورتی که. باشد نفوذ غیرقابل و سخت باید: باشد داشته اساسی ویژگی دو باید زیرسطحی سد

 مناسب گزینه یک به عنوان تواندمی نباشد، عمیق جریان چندان مسیر زیر سنگ بستر و باشد نفوذ غیرقابل نسبتاً سنگی
  .نماید ذخیره آبرفتی زیرسطحی مخزن نوع یک در را آب از زیادي مقدار تواندمی زیرسطحی سد. گیرد قرار مورداستفاده

  
  زیرسطحی سد یک از کلی طرحی - 3شکل 

  
جهت تامین اهداف حاصل از احداث یک سد زیرزمینی و سازگاري آن با محیط زیست و شرایط اجتماعی و طبیعی پیرامون 

ذخیره شده در مخزن، تاسیسات زهکشی آب آن، الزم است در طراحی آن، یک دیواره نفوذناپذیر، تاسیسات استحصال آب 
مازاد مخزن، تاسیسات الزم براي مدیریت و نگهداري و همچنین تاسیسات مورد نیاز جهت تغذیه مخزن سد در نظر گرفته 

  .شود
                                                

6. Unamimous 
7. Nissen   & Petersen 

 اصلی زیرسطحیسفره آب 

 زیرسطحی جدیدسفره آب 

 استخراج آب از چاه سطح زمین

 سد زیر سطحی 



 

  استفاده از رواناب سطحی بوسیلۀ احداث سد و بند -4
توان جهت هاي دیگري است که میخشک از روشهاي فصلی، در مناطق استفاده از سدهاي کوچک مقیاس و ذخیره رواناب

هاي باد و یا توان با استفاده از انرژيدر صورتی که کیفیت آب نامناسب باشد می. استحصال آب باران استفاده نمود
-از مهمترین خصوصیاتی که فائو براي احداث چنین سدهایی بر می. سازي و سپس استفاده نمودخورشیدي آب را شیرین

وپوگرافی مناسب منطقه، وجود سازند مقاوم و نفوذ ناپذیر زمین شناسی، عدم وجود جاده و ساختمان، شرایط ت: شمارد
محیطی، نیاز به انحراف آب، اندازه و وزن سد، اندازه و موقعیت سرریز، دسترسی به مواد الزم در اقلیمی، شرایط زیست

  ).8،2012انیموساون(نزدیک محل و فاصله کم بین سد و محل استفاده از آب 
معیارهاي مورد نیاز براي احداث سد را مسائل اقتصادي، هیدرولوژیک، توپوگرافیک، زمین ) 2003(9سروان و کامروز من وان

درصد، مساحت  15توان شیب زیراز طرفی می. اندمحیطی بیان نمودهشناسی، فاصله از محل مصرف آب و مسائل زیست
متر را معیارهاي مناسب احداث سدهاي کوچک به  4-5و ارتفاع آب  5و4ه مرتبه هکتار، وجود آبراه 25حوضه باالي 
تصویري از یک سد بتنی است که جهت ذخیره رواناب و هدایت ) 5(شکل ). 2009و همکاران، 10راماکریش من(حساب آورد 

  . آن به محل ذخیره احداث شده است

  
  بوسیله احداث سد بتنی استحصال رواناب سامانه - 4شکل 

  

هاي اطالعات هاي هیدرولوژیکی و سیستمهاي احداث آبشخور حیات وحش با استفاده از تحلیلیابی محلمکان
  )GIS(مکانی

- تواند در مواردي همچون ارزیابی، مدیریت، مدلسازي، تحلیل و پایش به حفاظت از محیط یک سیستم اطالعات مکانی می
هاي سیستم محیطی و باتوجه به توانمندياطالعات مربوط به منابع زیستبا توجه به تنوع و گستردگی . زیست کمک نماید

                                                
8 . Unanimous 
9 . Serwan and Kamruzmanwan 
10 . Ramakrishman 



 

ها، استفاده از یک سیستم اطالعات مکانی  سازي، بازیابی، بهنگام سازي، تحلیل و نمایش داده اطالعات مکانی در ذخیره
طالعات موجود باید به صورت در این راستا ا. تواند به کارشناسان و مدیران این حیطه کمک شایانی نماید می محیطیزیست

- هاي زیر اشاره توان به نقشهها میاز جمله این نقشه. نقشه تهیه و در فضاي این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند
  :نمود

  .هاي هواشناسیهاي همدما و همباران و تحلیلتهیه نقشه -
اي که هدررفت یابی آبشخور به گونهزمستان و تابستان و مکانهاي رو به آفتاب در نقشه جهت نیز از لحاظ تعیین مکان -

  .آب از طریق تبخیر کمترین مقدار باشد، موثر است
 ....)هاي دسترسی وها، راهشیب، جهت، ارتفاع ،آبراهه(هاي فیزیوگرافی  تهیه نقشه -
هاي آبریز، تحلیل  ریت حوزههاي تراز آب زیرسطحی، مدینقشه(هاي هیدرولوژي و منابع آب حوضه آبخیز تحلیل -

 ....)هاي زیرزمینی و هاي آب، پایش آبهاي فصلی،  مدیریت چاههاي سطحی، پایش جریانها، پایش آب زهکش
 .شناسی و کاربري اراضیشناسی، زمینهاي خاكتهیه نقشه -
زیستگاهی حیوانات، الگوهاي  تحلیل کریدورهاي(هاي مربوطه ها وانجام تحلیلها، پراکنش گونهتهیه نقشه زیستگاه -

 ....)وحش وهاي مختلف حیات ها در محافظت از گونهها و پناهگاهمهاجرت آنها و تأثیرات پارك
ها به عنوان آبشخور توان از آني ضریب رواناب حوضه و همچنین در تعیین نقاطی که میها در محاسبهتهیه این نقشه

 هايسیستم توسط مکانی هايتحلیل و مذکور هاينقشه تلفیق از نتیجه در .داردطبیعی استفاده نمود کاربرد فراوانی 
  از فاصله  دام، از فاصله خوار،طعمه حضور هايمکان از فاصله جاده، از فاصله از روستا، فاصله بررسی مکانی ازجمله اطالعات

و  یافت دست شده ارائه هايپارامتر به توجه با هاآبشخور احداث جهت مکان بهترین به تواناراضی، می کاربري ها وآبراهه
  .نقشه مطلوبیت زیستگاه جهت احداث آبشخور را تهیه نمود درنهایت

  

  سیستم استحصال آب باران انتخاب
وحش، بررسی مواردي نظیر منابع آب مورد استفاده توسط حیوانات، براي انتخاب بهترین گزینه جهت تامین آب حیات

هاي مختلف، الگوهاي بارش در منطقه، هاي حرکتی گونهجایی و تفاوتهاي حاضر در منطقه، قدرت جابههتعداد و تنوع گون
سازي و انتقال آب باران ازجمله هاي موجود جهت استحصال، ذخیرهنوع و عمق خاك، پوشش گیاهی و همچنین گزینه

نیاز  و شود ذخیره هدف منطقه در بتواند که کافی رواناب بودن دسترس در .گیرد مواردیست که بایستی مورد بررسی قرار
براي انتخاب محل مناسب  خوبی شاخص نیز کند تأمین بارندگی فصل تا خشک دوره طول در آبی حیات وحش منطقه را

 باالیی اهمیت از که است دیگري عامل جایگزین آبی منابع بودن در دسترس .است هاي استحصال آب باراناجراي سامانه
زیرسطحی  هايآب یا و فصلی هايرودخانه بسترهاي در سطح نزدیک زیرسطحی هايآب مثال به عنوان است ربرخوردا
بایست فاکتورها و استحصال آب باران در هر منطقه، می ترین روشجهت انتخاب مناسب. ترند عمیق هايسفره در فسیلی

هاي مربوط به این مهم را فلوچارت 7تا  4اشکال شماره . شودمعیارهاي فنی و اجرایی مورد نیاز آن سامانه در نظر گرفته 
   .دهدهاي مطرح شده نشان میبراي هر یک از روش

  



 

  
  اي فاکتورهاي الزم در انتخاب روش جمع آوري آب باران از سطوح صخره - 5شکل 

  

 
  فاکتورهاي الزم در انتخاب روش جمع آوري آب باران از سطوح عایق مصنوعی -6شکل 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  پوشش گیاھی

خصوصیات 
  بارش

ضریب 
  رواناب

 رواناب تولیدی

مکان یابی محل 
 اجرای سامانھ

 مساحت توده 
 سنگی

 لیتولوژی

  

  شیب

 فاصلھ تا جاده

  
فاصلھ تا 
  آبشخور

فاصلھ تا محل 
 ذخیره

 نقشھ شایستگی

گسل و درز 
  شکاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواناب تولیدی

مکان یابی محل 
 اجرای سامانھ

ضریب 
 رواناب

 بارش

  

  شیب

 فاصلھ تا جاده

  

فاصلھ تا 
  آبشخور

فاصلھ تا محل 
 ذخیره

 نقشھ شایستگی

مساحت سطح 
 عایق



 

  
  فاکتورهاي الزم در انتخاب روش جمع آوري جریان زیرسطحی با استفاده از احداث سد زیرسطحی - 7شکل 

  

  
  فاکتورهاي الزم در انتخاب روش جمع آوري رواناب با استفاده از احداث سد و بند - 8شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفوذپذیری

خصوصیات 
 مخزن

ضریب 
 رواناب

 جریان زیرسطحی

مکان یابی محل 
 اجرای سامانھ

 مساحت حوزه

 

 لیتولوژی

 

 شیب

 فاصلھ تا جاده

 
فاصلھ تا 
 آبشخور

فاصلھ تا 
 منابع قرضھ

 نقشھ شایستگی

ضخامت 
 آبرفت

خصوصیات 
 بارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خصوصیات خاك

 پوشش گیاهی

 کاربري اراضی 

نقشھ شماره 
 منحنی

خصوصیات 
 بارش

ضریب 
 رواناب

 رواناب تولیدي

مکان یابی محل 
 اجراي سامانه

خصوصیات 
 فیزیکی حوزه

خصوصیات 
 زمینشناسی

شیب آبراھھ 
 اصلی

فاصلھ از 
 جاده

فاصلھ از 
 آبشخور

فاصلھ از 
 منابع قرضھ

 نقشه شایستگی



 

  اجرایی مالحظات
 و طراحی در بسیاري اشتباهات فنی امر همین و شدند اجرا کامل مطالعه بدون آب استحصال پیشین هايپروژه از بسیاري
 .نبودند منطقه شرایط با سازگار و مناسب شده برده هاي به کارروش موارد، از بسیاري در. است شده باعث را سامانه اجراي
گاهی  به عنوان مثال، .نشد انجام طراحی با مطابق و کامل به صورت اجرا اما شدند انتخاب هاي مناسبروش اوقات گاهی
 را خود استحکام درنیمه راه حتی یا و نباشند مقاوم گیاهان برابر در باشند، نشده متراکم به خوبی مصالح است ممکن اوقات

  ).11،1991کریت چلی و سیه گرت(دهند دست از

   هاي احداثیسیستم ايدوره مستمر و پایش
این طرح مد نظر قرار گیرد پایش محدوده مورد محیطی ازجمله هاي زیستآنچه که درنهایت باید قطعا در تمامی طرح

پایش کیفیت آب و عوامل بیماریزا در آب مورد استفاده، پایش . این پایش از سه منظر قابل اجرا است . باشدمطالعه می
 .انیخوار و شکارچیان انسهاي طعمهکننده از آب آبشخورهاي احداثی و پایش گونههاي استفادهمیزان استفاده و نوع گونه

. تواند از طریق آبشخورها منتقل و اپیدمی شودوحش مییا حتی مشترك در بین حیات هاي مسري وبسیاري از بیماري 
تواند موجب تلفات ناگهانی و خارج از کنترل گردد پایش وحش به این بیماریها که میجهت جلوگیري از ابتالي حیات

عالوه بر آن میزان عناصر و امالح نیز باید در حد استاندارد . باشدهاي طراحی شده ضروري میقسمت آبشخور در سیستم
 هایی که در طول سال ازنوع گونه بایست تعداد وي میزان کارآمد بودن آبشخورهاي احداثی میاز طرفی جهت مطالعه. باشد

بررسی اطالعات ثبت شده از این کار را می توان با . کنند مورد بررسی و مطالعه قرار گیردین آبشخورها استفاده میا
ي شکارچیان و در نهایت میزان مشاهده .یا از طریق آمارگیري و ثبت مشاهدات هاي موجود در منطقه انجام داد ودوربین

و ارتباط  افزایش یا کاهش آنها را با میزان  هاي مختلف سال مورد پایشبایست در ماهطعمه خواران در اطراف آبشخور می
استفاده از آبشخور مورد مطالعه قرار گیرد و درنهایت به این امر رسید که تامین آب بوسیله آبشخور باعث  افزایش و کاهش

  .خواري نشده باشدطعمه کاهش تعداد افراد گونه بر اثر فعالیتهاي شکار و
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