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 باران جهت تامين نياز آبي حيات وحش استفاده از سطوح آبگير
و پارك ملي سياهكوه: مطالعه موردي( )منطقه حفاظت شده
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 چكيده

مياز برداري بهرهدر مطرح هاي روشازيكي باران آبگير سطوح هاي سيستم به كشوردر است مدتيكه باشد آب
درو گرفته قرار نظر مورد يكجا طوربه بهره برداريو انتقال تامين، موضوع روش ايندر. است شده سپرده فراموشي
آب جهت تامين باران آبگير سطوح هاي سيستماز استفاده مقاله ايندر. است استفاده قابل مختلف اهداف جهت

و پارك ملي سياهكوه نتايج نشان داد اجراي طرح. است گرفته قرار ارزيابي مورد حيات وحش منطقه حفاظت شده
در25آبگيرهاي سنگي براي تامين آب در  . حال حاضر انجام شده است درصد از آب انبارهاي موجود منطقه سياهكوه

آبرساني آبگيري ليكن به دليل حجم كم مخزن ذخيره، ضرورت دارد اين مخازن سالي يكبار هم با استفاده از تانكر
مي. شوند اين در حالي است كه اجراي طرح آبگير هاي سنگي براي كليه آب انبارهاي موجود در منطقه امكانپذير
كل محيط زيست استان يزد صرفه جويي 275اين موضوع مي تواند ساالنه. باشد ميليون ريال در هزينه هاي اداره

ق .ابل توجهي به حساب مي آيدنمايد كه با توجه به ضعف شديد اعتبارات در بخش محيط زيست رقم

و حيات وحش، باران،آب آب انبار، آبگيرهاي سنگي، استحصال: واژه كليد  خشكسالي خشكي

 مقدمه
در مكانيو زماني پراكنش بودن نامناسبو جوي ريزشهاي بودن كم دليل به  افـزايش اين كشور همواره بـا،ايران آن ها

 آينـدهدرآن تقاضـايو عرضـه ميـان شكاف افزايش باعث آب براي تقاضا ميزان افزايش تداوم. است مواجه آب تقاضاي

 مـي ضروري را آن بهينه وتخصيص آب منابع اقتصادي ريزي برنامه مباني به جدي توجه شكاف، اين افزايش. شد خواهد

 آن كمـك بـه كـه ميباشـد بـاران آب از برداري بهرهو مديريت هاي روش از يكي باران آبگير سطوح هاي سيستم.نمايد

 همكـاران،و Oweis( نمـود اسـتفاده باران بارش محل اطراف اراضي در موثري بطور بارندگي از حاصل رواناباز ميتوان
2001(.

 كارهاي به توان مي است گرفته انجام باران آب از برداري بهره عنوان تحت ايران در كه تحقيقاتي هاي كار محدود بين از

 توجـه خـاك رطوبـت افزايش در نزوالت از استفاده به تنها آنها در كه كرد اشاره) 1376( تيغ جهانو) 1371( چاووشي

و آب استحصـال راندمان خاك، در رطوبت افزايش نحوه بررسي بر عالوه) 1376(حقيقي كامكارو سپاسخواه. است شده
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و همكاران.اند داده قرار تاييد مورد آنرا بودن بخش اثرو نموده بررسي كوچك كرتهاي در نيز را محصول افزايش چكشي
و مصاديقي از خشك مناطق در آب تامين منظور باران به آب در زمينه استحصال) 1391(  بـومي دانـش تحقيق نموده

مين آب مورد نيـازاتدر باران آبگير سطوح هاي سيستم از استفاده حاضر، تحقيقدر.موجود در اين زمينه را ارائه دادند
. است گرفته قرارحيات وحش در منطقه سياهكوه مورد بررسي 

و روش ها  مواد
و حـد فاصـلو منطقه حفاظت شده پارك ملي و اصـفهان  38′تـا 53° 42′ سياهكوه در محدوده مابين استانهاي يزد

و °54 منطقـه از نظـردو جنـوبي ايـن بخشـهاي. عرض شمالي واقع گرديـده اسـت 33° 05′تا 32° 32′طول شرقي

و بخشهاي شمالي آن در استان اصفهان قـرار دارد  نظـر بـه قرارگيـري كـوير. تقسيمات سياسي كشوري در استان يزد

و پارك ملي سياهكوه، دسترسي به پارك ملي سياهكوه صرفاً از طريـق  سياهكوه در حاشيه جنوبي منطقه حفاظت شده

و جنوب شرقي منطقه حفاظـت. ير استمنطقه حفاظت شده سياهكوه امكانپذ از اينرو دو ورودي اصلي در شمال شرقي

هاي دسترسـي اصـلي بـه چوپانان منشعب مي گردند، به عنوان راه–شده سياهكوه كه هر دو از جاده آسفالته اردكان 

و موقعيت جغرافيايي منطقه هيچ گونـه رودخانـه دائمـي. منطقه محسوب مي گردند در عرصـه وجـود با توجه به اقليم

و موقتي منطقه آبدار مي شـوند  و تنها در زمان بارندگي هاي شديد رودخانه هاي فصلي آب. ندارد منبـع اصـلي تـأمين

بز(مورد نياز گونه هاي كوهزي ارتفاعات سياهكوه  و و)بويژه كل بـا آبرساني،بر اينعالوه. ها هستند سنگابچشمه ها

و آبشخو تانكر را،رهاي موجودبه آب انبار هاي از1شكل. مرتفع مي نمايدنياز آبي حيات وحش منطقه منطقـه نمـايي

و پارك ملي سياهكوه  .نشان مي دهدراحفاظت شده

و پارك ملي سياهكوه-1شكل  منطقه حفاظت شده
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و بحث  نتايج
و آب داراي اغلب زاگرس،و البرز هاي كوه دامنةو خزر درياي حاشيهجزبهو است زمين كره خشك مناطق از ما كشور

 كشـور خشك مناطق در قرنها پيش از آب تامين براي باران آب از استفاده.ميباشد اندك آسماني نزوالت با هواي خشك

 آبياري از پيشروترين هاي رشته ساير در كه همانطور آب به مبرم نياز علت به خاورميانه مردم كلي بطور. است بوده رايج

اي. اند شده مي محسوب مبتكرينو پيشگامان از نيز باران از استفاده در اند، بوده جهان مردم آبگير هاي سـنگي نمونـه

 هاي زدگي بيرون كه رسد مي نظر به اينطور اول نگاهدر. كارآمد از سيستم هاي استحصال آب باران محسوب مي شوند

 هاي رخساره اين از استفاده اما. كنند مي خود جذب هاي شكافو درز طريق از را باران آب از توجهي قابل بخش سنگي،

 توجـه مـورد بسيار باران آب استحصال يك سيستم عنوان به كنيا كشور در جمله از دنيا نقاط برخي در ژئومورفولوژيك

كه. (Nissen-Petersen, 2006)است گرفته قرار  روانـاب ذخيره منبع Kitui 400به موسوم اي منطقه در تنها به طوري

 زدگـي بيرون روش اين در طبيعتا.اند گرفته قرار برداري بهره موردو شده احداث سنگي هاي زدگي بيرون در مجاورت

چراكه چنين دامنه هـايي.باشند خاكو گياهي پوشش بدون شكاف،و درز حداقل داراي كه هستند نظر مد سنگي هاي

و احداث حوضچه هاي رسوبگير از ضرورت كمتري برخوردار است و رسوب كمتري داشته  در خصـوص الزامـات. خاك

 از يكـي.بـه عنـوان يـك مولفـه اساسـي توجـه داشـت آبگيـر سطح شناسي چنين سيستم هايي بايد به زمين طراحي

 شناسـي سـنگ جـنس هاي سنگي، زدگي بيرون بر مبتني زميني استحصال هاي سيستم اجراي اصلي هاي محدوديت

 افـزايش كـه باعـث انحاللـي نوع از ويژه به پيوسته بهمو عميق هاي شكافو درز وجود عدم يا وجود. است آبگير عرصه

.بگيرند قرار ارزيابي مورد دقت به عمليات اجراي مكان انتخاب زمان در بايد شوند، مي سيستم از رواناب رفت هدر ضريب

 حجـم مناسـب طراحـي. هيدرولوژيك با دقت قابل قبول عملي شوند از طرفي در طراحي چنين سيتمي بايد محاسبات

 حجمو بارندگي ميزان آبگير، سطح بايد بين عبارتيبه. است ميزان بارندگيو آبگير سطح از دقيق آگاهي نيازمند مخزن

 حجـم محاسـبات در عامـل چهار. كرد استفاده رواناب توليد انسيلپت حداكثر از بتوان تا باشد داشته وجود تعادلي مخزن

 سـطح شـيبو تبخير، مسـاحت از ناشي رفت هدر بارش، فصلي تغييرات: دارند دخالت استحصال سيستم اين در مخزن

.آبگير

 از يكـي بـه(آبگير سطح شيب محاسبه از پس لذا است، افقي سطح يك از كمتر شيبدار سطح بارش حجم آنجايي كه از

1 جـدول اصـالحي، ضـرايب)رقومي ارتفـاعي مدل از استفاده با پيكسليياو وزني متوسط حسابي، هاي متوسط روش

. مورد استفاده قرار مي گيرد استحصال قابل رواناب واقعي حجم محاسبه جهت

 ضرائب اصالحي ميزان بارش دريافتي سطوح شيب دار.1جدول
 شيب بر حسب

)درجه(
 اصالحيضريب
)درصد(

 شيب
)درجه(

 ضريب اصالحي
)درصد(

80 864023
70 683013
60 47205
50 38102
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و منطقه حفاظت شده سياهكوه شناسي، زمين نظر از  است ايران مركزي فالت بزرگ تشكيالتٕزءج ارتفاعات پارك ملي

را در بـر مـي)نئوژن به معروف(ميوسن رسوبات تا كربونيفرو دونين پرمين، پركامبرين،از شناسي زمان چينهاز نظر كه

 تراسهاي كويرها، پيدايش سبب باديو آبي ورسوبات گرفته بر در كواترنري به مربوط تشكيالت را دشتي بخشهاي.گيرد

 48 مطالعـه مـورد محـدوده در سـاالنه بارنـدگي ميزان.است شده گراولي تشكيالتوها افكنه مخروط قديميو جديد

 38 مرجـع ايسـتگاههاي در سـاالنه نسبي رطوبت متوسطو سانتيگراد درجه 18 ساالنه حرارت درجه ميانگين ميليمتر،

 است) ماه9تا8(بسيارطوالني منطقه در خشكي فصل كه آنست بيانگر آمبروترميك نمودارهاي است شده برآورد درصد

 همكـاران،و نژاد ايران( است فروردين ايستگاهها برخيدرو اسفندو بهمنودي ماههاي به محدود تنها مرطوب فصلو

 موجـود هـاي رودخانـه كه طوري به است كامالمحدوداي رودخانهو سطحي آبهاي داراي مطالعه مورد منطقه).1382

لذا منطقـه از نظـر. باشندمي خشك سال بقيهدرو دارند آب شديد بارندگي زمان در تنهاو بوده موقتيو فصلي همگي

كهآ12در حال حاضر. منابع آب به شدت در مضيقه مي باشد متـر مكعـب 810ب انبار در عرصه مطالعاتي وجود دارد

در مجموع آب انبارهاي مزبور در سال دو مرتبه بايد آبگيـري شـوند لـذا نيـاز آبـي حيـات وحـش منطقـه. حجم دارند

كه 1620سياهكوه  آن 400 متر مكعب در سال مي باشد از طريـق جمـع آوري روانـاب) درصد25معادل(متر مكعب

).2جدول(حاصل از بارندگي تامين مي گردد 

و منطقه حفاظت شده سياهكوه.2جدول  مشخصات آب انبارهاي موجود در پارك ملي
 ظرفيت جنس نام آب انبار رديف

)ليتر(
 آبگيري از طريق

 جمع آوري رواناب باالدست
و سيمان چشمه تيهو1 - 35000 آجر
و سيمان ريزاب خرما2 - 35000 آجر
و سنگ چهل تغار3  يكبار در سال 80000 بتن مسلح
و سنگ الي عقدايي4 - 90000 بتن مسلح
و سنگ الي معدن5 - 80000 بتن مسلح
و سنگ قاسم وزير6 - 80000 بتن مسلح
و سنگ كال برفي7 در 80000 بتن مسلح  ساليكبار
و سنگ يارعلي8 - 40000 بتن مسلح
و سنگ چاه پلنگ9  يكبار در سال 80000 بتن مسلح

و سنگ سنگاب نرده باني 10  يكبار در سال 120000 بتن مسلح
و سنگ معراجي 11 - 50000 بتن مسلح
و سنگ حوض ابريشم 12  يكبار در سال 40000 بتن مسلح

 810000 جمع كل

و منطقه سياهكوه از ارتفاعات خوشبختانه جنس سازندهاي سنگ شناسي و توده اي نظيـر دولوميـت تشكيالت سخت

درو امكان اجراي آهك مي باشد  به.آب انبار منطقه وجود دارد تماميآبگير هاي سنگي نظر به اينكه هزينه آبرساني

در68آبگيرهاي سـنگي موجـود.ب آب استهزار ريال براي هر مترمكع 170آب انبار هاي مزبور حدود  ميليـون ريـال
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كل محيط زيست استان يزد موثر و در صورتي كه اقـدامات الزم بـه منظـور تجهيـز بوده كاهش هزينه هاي اداره است

كل نياز آبي حيات وحش سياهكوه از طريق آبگيري آب  و ترتيبي اتخاذ گردد تا ساير آب انبارهاي موجود به عمل آمده

و جمع آوري آب باران تامين گردد از طريقارها انب خ 275استحصال اهـد شـدوميليون ريال در هزينه ها صرفه جويي

.كه با توجه به كمبود شديد اعتبارات در بخش محيط زيست كشور رقم قابل توجهي است

 منابع مورد استفاده
ج،.ح.پـاريزي،م نـژاد ايـران ر، عظـيم.سـرهنگزاده، ف.حسـيني، س،ز،.علمـي، م،ر،.زاده، ح، ،)1384(،.، حاضـري،

و توانمنديهاي" ، مجله محيط شناسـي، شـماره)يزد(اردكان منطقه حفاظت شده سياهكوه در موجود تنگناهاي زيستي

ص 39 ،89-98.
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