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 ١٣٧١ شهريور ماه ‐٧٤نشرية 



 
 

 پيشگفتار 
هر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در        در  براي پيشرفت و ترقي     . اسـتانداردها از ضروريات صنعت هستند     

نقش كليدي دارد و پيشبرد امور اين     صنعت آب در اقتصاد كشور ما       . آن صـنعت تـوجه ويـژه اي مـبذول گـردد           

صـنعت حياتـي اسـت از ايـن رو اسـتانداردهاي مـربوطه،نه در روند كارهاي جاري بلكه به صورت طرح تهيه                       

انجام اين مهم را به عهده گرفته  مي شوند و امور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب،

 .است 

استانداردها پس از بحث و بررسي با شركت كارشناسان  تهاي سهيم در صنعنظـر بـه لـزوم توافـق كلـيه بخش     

از ايـن رو مبـناي تشكيالتي طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور         . بخـشهاي مـربوطه تـدوين مـي گـردند         

تاكنون در طرح   . كميـته هـاي فنـي اسـت كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل مي گردد                    

 كميته فني پيش بيني شده است كه چهار كميته فني مسئول تهيه و هماهنگي استانداردهاي مربوط به                  بيـست و دو   

 ،»آبياري و زهكشي و كنترل طغيان«  ،»بهره برداري و حفاظت منابع آب«چهـار شـاخه عمـده صنعت آب يعني    

و بر حسب نياز چهار      كميته فني ديگر در رشته هاي تخصصي         ١٨هستند و   » آب و فاضالب شهري   «و  » سدسازي«

 . كميته فني مذكور به تدوين استاندارد مشغولند

براي جامعيت و مقبوليت بيشتر استانداردها و توجه به همه تجربه ها و نظرات فني و علمي،پيش نويس استاندارد ها                    

ر خواهد  كميته فني مربوطه در نسخه نهايي منظو       بـراي نظرخواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در           

 .شد

 دفتر طرح تهيه    ١٤از كميته فني    ) آبخيزداري   ( ٢‐١٤پـيش نـويس دسـتورالعمل حاضـر توسط كميته تخصصي            

اسـتانداردهاي صـنعت آب كـشور كـه وظـيفه تنظـيم و تهيه استانداردهاي الزم براي مطالعات و همچنين تهيه                      

 .عهده دارد تهيه شده است دستورالعملهاي الزم جهت انجام مطالعات طرحهاي آبخيزداري را به 

پـيش نـويس حاضـر جهـت اظهارنظر در اختيار مراجع ذيصالح و كارشناسان قرار مي گيرد بديهي است نظريات                

  ..اصالحي و يا تكميلي كارشناسان فن مي تواند نقش مؤثري در تكميل اين دستورالعمل داشته باشد
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  محمد مهدوي  ولوژيردكتراي هيد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
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 مقدمه 
 درصد خاك كشور ما كمبود آب از مهمترين عوامل          ٧٠نظير بيش از     در مـناطق خـشك و نـيمه خشك،        

در بيشتر مناطق   . توسعه كشاورزي و صنعت و نهايتاً سكونت و استقرار انسان است          محـدود كننده رشد و      

ايـران نـه فقط ميزان بارندگي ساالنه محدود و كمتر از حداقل مقدار باران الزم براي رويش اكثر گياهان                    

مورد زراعـي است بلكه همين ميزان محدود بارندگي هم غالباً در فصولي نازل مي شود كه كمتر مي تواند                    

كشاورزي بدون تأمين آب اضافي و مازاد بر  اسـتفاده گـياهان واقـع شود و به همين دليل در اين مناطق،   

 .آنچه را كه طبيعت تأمين مي كند موفق نيست

 
كمـبود آب در مـناطق خـشك و نيمه خشك از يك طرف و نياز به محصوالت كشاورزي از طرف ديگر             

ي بهره برداري حداكثر از منابع محدود آب شده است كه فن            مـوجب پـيدايش علوم و فنون گوناگوني برا        

ساختن قنات يا كاريز براي بهره برداري از منابع كم عمق آب زير زميني و استحصال آب سطحي به كمك      

احـداث سـطوح غيـر قابل نفوذ براي جمع آوري باران در بخشي از اراضي و استفاده از آن براي رويش                      

 ما رفن ساختن قنات يا كاريز كه صدها سال است در كشو    .  جملـه است   گـياهان در بخـش ديگـر از آن        

سـابقه دارد شـايد بهترين روش بهره برداري از منابع آبهاي زير زميني كم عمق تا قبل از پيدايش روشهاي                     

 .مدرن بوده است

 
در گذشـته شـايد مهمتـرين منبع آبهاي كشاورزي كشور در مناطق خشك و نيمه خشك آب قنوات بوده                

كه عمر بعضي از آنها به صدها  صدها و هزاران رشته قنات در مناطق مختلف ايران وجود دارند،. اسـت  

 سال پيش هم ايرانيان به فن بهره برداري         ٣٠٠٠ تا   ٢٥٠٠برابر اسناد تاريخي موجود حتي در       . سال مي رسد  

فن قنات سازي اولين بار  زنفون،برابر نوشته گ. از منابع آب زيرزميني از طريق احداث كاريز آشنا بوده اند 

بـه وسـيله ايـرانيان از طـريق واحدهاي مهندسي ارتش هخامنشي به مصر و از آنجا به ديگر نقاط شمال                      

در زمينه بهره برداري از آبهاي سطحي نيز روشهاي مختلفي آبداع شده است كه              . آفـريقا بـرده شـده است      

اين سطوح مسطح ضمن جلوگيري از      . له است از آن جم  )  ها تـراس در دامنه   ( سـاختن سـطوح پلكانـي       

با ذخيره آنها در خاك به تأمين بخشي از نياز آب گياه كمك  اتـالف روان آب سـطحي بعد از بارندگيها،  

 . مي كند

 
يكـي از روشـهاي مؤثر بهره برداري از منابع آبهاي سطحي در مناطق خشك و نيمه خشك استحصال آب                    

آب الزم را براي كشت  اد سطوح غير قابل نفوذ در بخشي از اراضي،است كه به كمك آن مي توان با ايج

با اين روش كه كم و بيش در بسياري از نقاط جهان متداول است نه فقط      . در بخـش ديگـر فـراهم كـرد        

مـي توان آب الزم براي كشاورزي بلكه آب شرب الزم اجتماعات كوچك روستايي و همچنين آب شرب                  

 . تأمين نموددامها را در مراتع فاقد آب



 

 ٢ 
 

 
  تاريخي ة سابق‐١
 

به درستي نمي توان گفت كه فن استحصال آب براي اولين بار از كجا و در چه        ) ١٩٧٤ ( Myersبه گفته   

اما تحقيقات تاريخي نشان مي دهد كه در بسياري از نقاط خشك و نيمه خشك              . تاريخـي پـيدا شده است     

) Water Harvesting(وش استحصال آب سطحي جهـان از روشـهايي كم و بيش مشابه كه امروز به ر  

 .شناخته شده است براي تأمين آب شرب و بخصوص كشاورزي استفاده مي شده است

 
 سال پيش در ميان مردم    ٤٥٠٠فن استحصال آب حدود      ) ١٩٧٤ ( Frasierبـر اسـاس تحقيقات تاريخي       

 در Negev ام اوليه ساكن صحراي اوزوبناتـين از سـاكنين باستاني خاورميانه مرسوم بوده است بعدها اقو  

بر اساس تحقيقات   .  سـال پيش از اين روش براي تأمين آب كشاورزي استفاده مي كرده اند              ٣٠٠٠حـدود   

 آنچنان پيشرفت كرده بود Negev اين فن در منطقه (     )  و همكارانش Shanon انجـام شده به وسيله  

 . ه را شامل مي شده است هكتار از اراضي كشاورزي منطق٣٠٠٠٠٠كه نزديك به 

 
روشـهاي قديمـي تمامـاً مبتني بر غير قابل نفوذ كردن خاك از طريق صاف و هموار كردن و كوبيدن آن                      

اي سطحي بعد از بارندگيها از اين سطوح غير قابل نفوذ مستقيماً به اراضي هبا اين روش جريان . بوده است 

در پاره اي   . يره رطوبت خاك مي شده است       كـشاورزي منـتقل و صـرف آبـياري درختان ويا افزايش ذخ            

مـوارد و بخـصوص در مناطقـي كـه فـصل بارندگي همزمان با فصل رويش گياهان زراعي نبوده ناچار                     

مخازني احداث و آب باران استحصال شده در اين مخازن نگهداري مي شده است تا در مواقع ضروري از             

 .آن براي آبياري استفاده شود 

ران براي شرب يا كشاورزي كم و بيش در ديگر نقاط خشك و نيمه خشك جهان روش استحـصال آب با  

 تا قبل از ساخته شدن سيستمهاي جديد انتقال آب شهري،. و از جمله در كشور ما هم معمول بوده است

در بـسياري از نقـاط كـشور مـا و بخـصوص در شمال شرقي ايران بخشي از آب شرب منازل از طريق                        

از شيروانيهاي منازل و يا مستقيماً ظروف بزرگي كه در فضاي باز گذاشته مي شده               جمـع آوري آب بـاران       

 .است تأمين مي گرديد

 در ١٩٤٠ در استراليا و ١٩٣٠روشهاي جديد استحصال آب از حدود سالهاي ) ١٩٧٤ (Myers بـه گفته  

 آهن گالوانيزه ساخته شده از از حوضچه اي كوچك،) ١٩٢٩ (Kenyon . آمريكا به كار گرفته شده است 

صـحبت مـي كند كه در دهه هاي اول اين قرن در غرب استراليا براي استحصال آب جهت مراتع فاقد آب                      

 سـال گذشته دانش و فن استحصال آب همراه با پيشرفت دانش             ٥٠در طـول    . اسـتفاده مـي شـده اسـت       

ل آب دوران گذشته    به نحوي كه امروزه روشهاي ساده استحصا      . هواشناسي پيشرفتهاي زيادي كرده است    



 

 ٣ 
 

از مواد  بـه جـاي كوبـيدن و سـخت كـردن زمـين،      . بـه تكنـيكهاي بسيار پيشرفته اي تبديل شده است         

 گوناگونـي براي كاهش نفوذپذيري خاك استفاده مي شود و به جاي غير قابل نفوذ كردن سطوح كوچك، 

موارد راندمان استحصال   سيستم هاي پيچيده اي براي سطوح وسيع آبداع شده است به طوري كه در بيشتر                

 سيستم هاي جديد استحصال آب كه امروزه در استراليا، در  درصد است به عبارت ديگر،٩٥آب بيشتر از 

 ٩٥ درصد از كل باران از دست مي رود و بيشتر از             ٥آمـريكا و اسـراييل اسـتفاده مـي شود تنها كمتر از              

 . درصد آن استحصال مي شود

 
 ورقه هاي فلزي و غيره، بتون، آسفالت،  كردن خاك به جاي موادي نظير سيمان،امروزه براي غير قابل نفوذ

مواد جديد طي تحقيقات    . مـواد و مـصالح جديـدي پـيدا شده است كه بسيار ارزانتر از مواد فوق است                 

آزمايـشگاهي به منظور استحصال آب به صورتي ساخته شده اند كه اغلب قادرند شرايط سخت محيط را                  

 . مدتي دوام بياورندتحمل كرده و

 موادي كه براي غير قابل نفوذ كردن خاك و استحصال آب به كار برده مي شود،) ١٩٦٤ (Myers به گفته 

 : تركيب و شكل خود واجد شرايط زير باشند صرفنظر از نوع،

 
 يكـه از بـه كارگيري اين مواد براي كاهش نفوذپذيري زمين به دست مي آيد بايد غير سمّ                    آبـي   ـالف

 . براي انسان و دام باشد

غير قابل نفوذ    سـطح حـوزه آبگير كه براي استحصال آب طراحي و ساخته مي شود بايد صاف،                 ‐  ب

 . وكمي شيبدار به طرف مخازن نگاهداري آب باشد

 مـواد بـه كـار برده شده بايد با دوام و مقاوم در برابر عوامل محيطي و همچنين فعل و انفعاالت        ج ـ

 . دي درون خود باشفيزيكي يا شيمياي

مـواد بـه كار برده شده يا سيستم طراحي شده لزوماً نبايستي مقاومت فيزيكي بسيار زيادي داشته                   د ـ 

عبور و مرور  بارانهاي شديد، باشـند بلكـه بايـد در حدي باشد تا بتواند عوامل محيطي از جمله   

جوندگان  يت پرندگان،جريان خفيف سطحي آب و آسيبهاي ناشي از حضور و فعال قطعي دامها،م

 . و حشرات را تحمل كند

 مـصالح،مواد و سيـستم  به كار برده شده نبايد گران و پرهزينه باشند تا آب توليدي در مقايسه با                 هـ ـ

 . روشهاي ديگر ارزانتر باشد

 .  روشهاي نگاهداري و هزينه هاي مربوط به آن زياد نباشند  ـ و

 
اگـر چه هنور فن استحصال آب به عنوان يك تكنيك و روش   ) ١٩٧٦( و همكـارانش     Cooleyبـه گفـته     

تأمـين آب كـامالً پذيـرفته نـشده اسـت ولـي توان بالقوه آن در تأمين آب در بسياري از نقاط خشك و                    

خشك شايد   خشك فوق العاده زياد است و در واقع در پاره اي مناطق نظير برخي مراتع خشك و نيمه                  نـيمه 



 

 ٤ 
 

مـثال در يـك منطقه با بارندگي متوسط ساالنه حدود     به عنوان   دامها باشد تـنها وسـيله تأمين آب شرب        

 ليتر آب در سال     ١٠٠در هر مترمربع آن امكان جمع آوري        ) مـناطق بـا آب و هواي كويري       ( ميليمتـر    ١٠٠

 .  مترمكعب در هكتار١٠٠٠يعني معادل  وجود دارد،

 
مقدار روانآب  بناي محاسبه آب توليدي،بايد به خاطر داشت وقتي كه از استحصال آب صحبت مي شود م

سـطحي كـل حـوزه نيست بلكه مقدار آن در سيستم هاي استحصال آب ميزان بارندگيست كه با توجه به                     

 درصد  ٩٦به اين ترتيب اگر راندمان توليد آبي  يك استحصال           . راندمان سيستم،مبناي محاسبه قرار مي گيرد     

به همين دليل در مقايسه با ديگر روشهاي تأمين         . منطقه است بارندگي ساالنه   % ٩٦باشد حجم آب توليدي     

بـه عـنوان مثال آزمايشهايي كه در يك منطقه با متوسط            . آب،روش استحـصال آب مؤثرتـرين آنهاسـت       

 ميليمتر در آمريكا انجام شده است معلوم گرديد كه قطع و ريشه كن كردن               ٨١٢بارندگـي سـاالنه حدود      

 اكر اينچ افزايش يافته ٣٥٢ اكر اينچ به ٢٦٤جريان سطحي ساالنه از  آن،) اكر٨٠( هكـتار  ٣٦گـياهان در  

% ٩٠آن با راندمان    )  اكر ٤( هكتار   ٨/١در حالـي كـه احـداث يك سيستم استحصال آب تنها در               اسـت، 

 اكر توليد   ٨٠كه از     اكر اينچ بيشتر از آبي     ١٤ اكر اينچ شده است يعني حدود        ١١٥موجب توليد آبي برابر     

از اين رو با به كار بردن روشهاي استحصال آب در مقايسه با روشهاي ديگر               ). ١٩٧٤ (Myers شده است 

 . مي توان ضمن تغيير در سطوح كمتري از زمين  مقادير بسيار بيشتري آب به دست آورد

 
 (Water Harvesting Methods)آب سطحي روشهاي استحصال  ‐٢
 

بعضي از اين   . وان آب سطحي و ذخيره آن استفاده مي شود        از روشـها و مـواد مختلفي به منظور افزايش ر          

ترين روش  به  هرحال اقتصادي. مواد مثل بتن و صفحات فلزي را مي توان تقريباً در كليه شرايط به كار برد           

دسترسي به مواد  مانند نوع و عمق خاك، براي يك منطقه خاص براساس عوامل مختلفي انتخآب مي گردد،

 پوشش گياهي، دت تغييرات آب و هوا در طول شبانه روز و ماههاي مختلف سال،شـ  و تجهيـزات الزم، 

هزينه هاي كارگري و قيمت مصالح و باالخره هزينه هاي نگهداري سيستم براي حداكثر كارايي و تداوم آن                  

 . تا عمر طراحي شده

 
چهار گروه ذيل   آنها در   ) ١٩٧٤( و همكارانش    Cooleyروشـهاي زيـادي براي توليد آب وجود دارد كه           

 . طبقه بندي كرده است

  مديريت پوشش گياهي ١‐٢

  دگرسازي مكانيكي زمين ٢‐٢

  استفاده از مواد شيميايي ٣‐٢

  پوشش سطح خاك با مواد مصالح نفوذ ناپذير ٤‐٢



 

 ٥ 
 

 : مديريت پوشش گياهي ١‐٢
 

 كه ميزان باران    اسـاس مطالعـات انجـام شده در سراسر دنيا روان آب سطحي را مي توان در مناطقي                  بـر 

  ميليمتــر در ســال باشــد از طــريق مديــريت پوشــش گياهــي افــزايش داد،٢٨٠ســاالنه آنهــا بــيش از 

Schachori,A,y.,of Michaeli,A) تغيير كارايي براي افزايش توليد آب اضافي با افزايش باران .)١٩٦٢ 

بارشهاي كم احتماالً اقتصادي    بنابراين،تغييرات در   .  ميليمتـر در سال نسبت مستقيم دارد       ٨٦٠حـداقل تـا     

افـزايش پتانـسيل تولـيد آب بـستگي به درصد كل باران كه به صورت برف ريزش مي كند                    . نمـي باشـد   

Grover, 8.1.,Campbell,C.B., Campbell M.D.]) عمق و شيب خاك حوزه   همچنين نوع،])١٩٧٠

ظر گرفتن كليه  فشارها قابل كنترل گونه هاي پوشش گياهي و درصد تبخير و تعرق داشته و با در ن آبخيـز، 

 . مي باشند

بـه عـالوه استحـصال آب از طريق،مديريت پوشش گياهي در حوزه آبخيز مي تواند براي مراتع فاقد آب                    

 . توليد علوفه و فعاليتهاي تفريحي گردد سطحي سبب بهبود حيات وحش،

 
 (Land Alteration) دگرسازي مكانيكي زمين ٢‐٢
 
  ديوار يا خندق استفاده از ١‐٢‐٢
 

غالباً ساده ترين و ارزان ترين روش استحصال آب ساختمان ديواره يا خندق به منظور جمع آوري روان آب     

 استفاده از شاهراهها، طبيعـي موجـود يـا سـاختمان مخـازن مصنوعي شبيه مخازن ايجاد شده در سنگ،     

 . محوطه هاي پاركينگ مي باشد فرودگاهها،

 
Deck, Chiarella) روش اسـتفاده از آبهاي جمع آوري شده از يك شاهراه در آريزونا در امريكا  ) ١٩٧٥

 سال بدون هيچ گونه  اثر منفي بر روي احشام           ١٦بـه عـنوان تأمـين كننده آب مصرفي احشام كه به مدت              

شاهراههاي ) ١٩٧٥ (Rauzi, Woolhesir, Evansبنا به گفته . مـورد اسـتفاده قـرار گـرفته ذكر مي كند    

ـ   هكـتار در كيلومتر را مي پوشاند،كه با فرض      ٢ي در وياميـنگ امـريكا حـوزه آبريـزي بـه وسـعت               ايالت

 متر مكعب آب در     ٤٥٠٠ ميليمتـر بارندگـي سـاالنه مي توان          ٢٥٠روان آب حاصـله از      % ٩٠جمـع آوري    

ساده در اراضي كه جاده يا منطقه سنگي وجود نداشته باشد،مي توان با دگرسازي   . كيلومتر استحصال نمود  

 پاكسازي زمين شايد ارزان ترين روش استحصال آب باشد،. زمين ميزان روان آب سطحي را افزايش داد

مگر اينكه ريزش باران از شدت بااليي برخوردار  اما ميزان افزايش روان آب غالباً قابل مالحظه نمي باشد،

مدت معموالً توليد روان آب كافي      كه باران هاي منقطع كوتاه       از آنجايي . بوده و مدت بارش طوالني باشد     

نمـي كـند حوزه آبريز بايد وسيعتر  بوده و تجهيزات الزم براي ذخيره آب ساخته شود تا مطمئناً آب كافي                      

 . جهت استفاده بين دو روان آب بزرگ تأمين گردد



 

 ٦ 
 

 
 استفاده از خطوط تراز  ٢‐٢‐٢
 

آب دامنه     به منظور جمع آوري روان    روش سـاده ديگـر جمع آوري ساختن شعارهايي بر روي خطوط تراز              

اين روش توسط انسانهاي دوران     . تـپه هـا قـبل از رسـيدن به آبراهه هاي طبيعي يا نفوذ در خاك مي باشد                  

 . باستان كه در جنوب غربي كلورادو در امريكا مي زيسته اند آبداع شده است

 
 فرم جاده اي ه ب  آبگير٣‐٢‐٢
 

مين پشته هايي به صورت موازي ساخته مي شود و از طريق  يك آبراهه               در زمينهاي هموار پس از كوبيدن ز      

 . يك شكل شماره. جمع آوري كننده به مخزن ذخيره انتقال داده مي شود

 
اين روش . در اين حالت اليه سطحي خاك كامالً در زير يك قشر خاك رس قرار گرفته و كوبيده مي شود

اين روش از مشاهده جاده هاي شوسه در        . ي شده است  گذار  پايـه  ١٩٤٩‐٥٢استحـصال آب در سـالهاي       

مـناطق روسـتايي غرب استراليا ريشه گرفته كه جريان سطحي آب پس از بارشهاي سبك بسيار چشم گير                   

در حالـي كه در مناطق دست نخورده چنين حالتي وجود ندارد اين روش اولين بار به منظور تأمين   بـوده، 

بعدها از اين روش به منظور تأمين آب براي         . زن آغاز گرديد  آب مـورد نـياز عمومـي بـا سـاختن مخـا            

 . روستاييان استفاده شده است

 
  استفاده از مواد شيميايي ٣‐٢
 



 

 ٧ 
 

كـه بـه منظور جلوگيري از نفوذ آب در خاك انجام            اصـالح خاكهاي سطحي يا مواد شيميايي مختلف        

). ١٩٦٠( و همكاران Davidson, D.T. مي شود روش مناسبي براي ساخت آبگيرهاي با هزينه كم مي باشد

 : ذيالً به برخي از اين موارد اشاره مي شود

 
  نمكهاي سديم دار١‐٣‐٢
 

روانـآب خاكهاي لخت را مي توان با پراكنده كردن ذرات خاكدانه با استفاده از نمكهاي سديم دار افزايش                   

يــزونا آدر ) ١٩٦٧ (Myers در اســراييل و) ١٩٦٥( و همكــاران Hillel. و نفــوذ پذيــري را كــاهش داد 

سي با اضافه كردن كربنات ر توانسته اند روانآب را با پاكسازي و هموار نمودن خاكهاي لوم ماسه اي و لوم

آزمايشهاي انجام شده نشان داده است كه اثر اين مواد پس از يكسال از بين رفته و                 . سـديم افزايش دهند   

در بعضي از  صالحات براي غير قابل نفوذ كردن آبشخوار،همين ا. ميـزان فرسايش نيز افزايش يافته است 

. نداشــــته و بــــسيار موفقــــيت آميــــزبوده اســــت خاكهــــا مــــشكلي از نظــــر فرســــايش

Reglnate,R.J.,Nakayama,F.S., Miller, J.B.) ١٩٧٣(.  
 

 (Dutt,GR.,Mecreayبـا به كار بردن مقدار متنآبهي كلر و سديم در اراضي لومي منطقه اي در توسان                  

در اين منطقه ابتدا اراضي پاكسازي و مسطح        . عملـيات بـيش از انـتظار موفقـيت آميز بوده است           ) ١٩٧٥

خاك بعد  .  سانتيمتر خاك سطحي مخلوط كرده اند      ٥ هزار كيلوگرم در هكتار نمك ريزدانه با         ١١گرديده و   

 . از يك يا دو بارندگي كوتاه مدت كوبيده شده است

% ٥٠ سال تا بيش از ٣ي جمع آوري شده به طور متوسط در طول اسـاس آمـار ميـزان جـريان سـطح       بـر 

و در عين حال هيچگونه تخريب خاك سطحي يا حركت نمك مشاهده            . بارندگي ساالنه را شامل مي شود     

 . نشده است
 

نحـوه كوبـيدن در ايـن نـوع آبگيرها بسيار مهم مي باشند و براي اينكه خاك به سادگي كوبيده شود،الزم        

بافت خاك وجود داشته و ضمناً  از فرسايش جلوگيري شود،در صورتي  افي شن و ماسه دراست مقدار ك

 ١٦ متر به فاصله ١٠٠دو آبراهه به طول )  هكتار٤/٠تقريباً (كه فرض نماييم كل سطح آبگير يك اكر باشد 

در . ري نمايد متري را جمع آو٨) گرده ماهي(متر از يكديگر احداث مي  گردد تا بتوانند آب سطح شيب دار     

شن به   ها با پالستيك و    سطح آبراهه .  درصد مي باشد   ١٠ تا   ٣ضـمن شـيب ديـواره آبراهه هاي اصلي بين           

بعد از نزول حدود يك سانتيمتر باران سطح        . مـنظور جلوگيـري از فرسـايش و نفوذ آب پوشيده مي شود            

كش مدور صاف     با شن  و به وسيله يك تراكتور    ) گرده ماهي (خـاك بـه وسـيله گـريدر شـكل داده شده             

اين نوع تراكتور سبب صرفه     . باران موجود رطوبت كافي براي تسطيح اراضي را فراهم مي سازد          . مي گردد 

بعد از بارش   . جويي در زمان و به دست آوردن سطح صاف كه گريدر قادر به اين كار نمي باشد مي گردد                  

ي كوبيده مي شود و آبراهه ها در اين زمان  تن٢٦مجدداً زمين به وسيله يك غلطك ويبره  يـك سـانتيمتري،  

 . پوشش مي گردند



 

 ٨ 
 

 
  اصالح خاك با سيليكون ٢‐٣‐٢
 

روانآب را در   % ٩٠ريزونا امكان دستيابي به     آاصـالح خاك ماسه لومي به وسيله ماده آبگريز سيليسيوم در            

رسيده % ٦٠ته و به     سال كاهش ياف   ٤اما مقدار روانآب به تدريج پس از        . طول سال اول فراهم نموده است     

در بـه كارگيري سيليكون و نمك در آبگيرها بايد نهايت دقت و توجه شود چون افزايش روانآب                  . اسـت 

ضمناً استفاده از سيليكون سبب تثبيت و پايداري اثرات نمك به كار رفته             . سـبب ازدياد فرسايش مي گردد     

 ). ١٩٧٢( و همكاران ,Cluff, C.B. در خاكهاي ماسه لومي نمي گردد
 
  اصالح خاك با پارافين ٣‐٣‐٢
 

روانآب در  % ٩٠بـا بـه كار بردن پارافين در خاكهاي ماسه لومي پالتهاي مورد آزمايش امكان دستيابي به                  

 ,Fink, D.H., Cooleyفراهم شده است   سـال بـدون وجود نشانه هـايي از تخريب،  ٢مـدت بـيش از   

K.R., Frasier, G.W.) ميليمتري خاك نفوذ كرده و سبب تثبيت ٢٥مـق  پارافـين مـذآب تـا ع   ) ١٩٧٣ 

 . را يكپارچه مي سازد ذرات خاك مي گردد و آن

 
 پارافين اصالح شده بود پس از پوشيده شدن از          ة هكتار كه به وسيل    ٢/٠رحال در آبگيري به وسعت       ه بـه 

. ته استبين رف  بـرف كـه سـبب انجمـاد و سپس گرم شدن آن گرديده و پايداري پارافين و اثرات آن از                    

آزمايـشهاي بـه عمـل آمـده در يك اطاق با درجه حرارت متغير نيز از بين رفتن اثرات پايداري خاك را           

در حالي كه در دو آبگير تحت بهره برداري در آريزونا كه داراي خاك ماسه اي بوده           . تأئـيد نمـوده اسـت     

گرم شدن مجدد بوده است اسـت پارافـين موجود در خاك توانسته  است يك زمستان كه شامل انجماد و           

البته انتهاي يكي از آبگيرها كه در زمان احداث،خاك نرم بهم           . بـدون ايجـاد تخريب،پـشت سـر بگذارد        

براساس آزمايش هاي انجام شده چنانچه تآبستان خيلي گرم         . خـورده بـود تا اندازه اي فرسايش يافته است         

اين آزمايشها همچنين .  اي از انواع خاك باشدباشـد ممكـن است نياز به تجديد پاشيدن پارافين براي پاره   

از خاكها تحت هرگونه شرايط آب و هوايي مؤثر         خاص  نـشان مي دهد كه اصالح با پارافين براي پاره اي            

بنابـراين تحقـيقات بيشتري الزم است كه مشخص نمايد كه چند نوع خاكهايي را مي توان يا             . نمـي باشـد   

 . ارافين اصالح نمودنمي توان به طور مؤثري به وسيله پ

 
 استفاده از روغن براي اصالح خاك  ٤‐٣‐٢
 

در كليه  . تعـداد زيـادي از محققـين گـزارش كـرده اند كه استفاده از روغن مي تواند نفوذ را كاهش دهد                     

 اما در عرض يك تا سه سال كامالً اثر          ، كه روغن در ابتدا نفوذ را كاهش مي دهد         ندا مطالعـات متذكر شده   

 .مي رود،كه اين امر بستگي به نوع خاك و روغني كه به كار مي رود داردآن از بين 



 

 ٩ 
 

 Runkles, J. Of Wendt c. ، ،Wilke, O.) ١٩٧٢ .(Rawitz  و Hilil) ــيجه ) ١٠٧٥ ــن نت ــه اي ب

 . ميزان روانآب نسبت به اصالح اوليه نيز افزايش مي يابد رسيده اند كه با اصالح مجدد هر دو سال يكبار،

 
 
 
 
 ششهاي سطح خاك با مواد و مصالح نفوذ ناپذير پو٤‐٢
 

زيرا در اين حالت فقط از خاك به  پوششهاي خاكي معموالً براي انواع مختلف خاك به كار برده مي شود،

متداول ترين پوششهايي كه در     . عـنوان نگهدارنـده اسـتفاده شده و بستگي چنداني به خواص خاك ندارد             

 : عبارتند ازاكثر مناطق به كار برده مي شوند 

 
  پوشش آسفالت ١‐٤‐٢
 

پوشـش آسفالت به منظور استحصال آب از طريق پاشيدن آسفالت بر روي خاكهاي غير قابل تورم به كار           

نوع مقاوم ديگر آسفالت براي آبگيرها ) ١٩٦٧ (,.Myers, L.E., Frasier, G.W., Griggs, J.Rمي رود 

 با پاشيدن يك اليه     نر روي سطح خاك و پوشاندن آ      لين ب  پري   شيـشه يا پلي    بـا احـداث يـك اليـه پـشم         

 اليه غير قابل نفوذ آسفالت و يك .)١٩٧٤ (,,Myers, L.E., Frasier, G.W. آسـفالت انجـام مـي گيرد   

قشر زير به   . اليه محافظ از رنگ مخصوص سبب مي شود كه آبگير داراي راندمان باال و بسيار بادوام باشد                

و آسفالت به عنوان اليه غير قابل نفوذ مي باشد و رنگ سبب حفظ شفافيت               عنوان اليه مسلح عمل مي كند       

سطح از اين نوع آبگير مي توان در اكثر خاكها استفاده كرده و كمترين نياز به اصالح                 . روانـآب مـي گردد    

 .خاك را دارد

  
  پوشش پالستيك ٢‐٤‐٢
 

اما در مقابل باد و تآبش آفتآب به        . اليـه  هـاي نـازك پالستيك به عنوان پوشش خاك به كار برده مي شود                

روش خاصي براي استفاده از پوششهاي پالستيكي ارزان        ) ١٩٧٢ (,.Claff.C.B. سـرعت از بـين مي رود      

در اين روش اليه    . قيمت آبداع نموده است كه از خاصيت غير قابل نفوذ بودن بااليي برخوردار مي باشند              

اليه شني پوشش پالستيكي را از      . پوشيده مي شود  پالسـتيكي نـصب و بـه وسـيله يـك اليـه نازك شن                

به هرحال شن مقداري از روانآب را در خود نگهداشته          . آسيبهاي وارده باد آب و هوا محفوظ نگه مي دارد         

اين آبگيرها . كه بعداً تبخير مي شود مي گردد،) Tucsonدر منطقه % ٧٠حدود (و سبب كاهش راندمان آن 

.  ميليمتر باشد مفيد هستند٢ر٥و مقدار باران در هر بارندگي بيشتر از در جايـي كـه شـن موجـود باشـد         

 ساخته شده بدين صورت مي باشد كه ابتدا بر روي           Cluffجديدتـرين نحـوه اصـالح آبگيرها كه توسط          



 

 ١٠ 
 

اتيلن بر روي آن      ميليمتـري از پالسـتيك پلي      ٤اليـه   خاك يك اليه آسفالت ريخته،سپس بالفاصله يك       

پس از پوشش پالستيكي يك اليه آسفالت مجدداً ريخته مي شود و            ) ١٩٧٣ (,.Cluff.C.Bكشيده مي شود    

از اين نوع آبگير در اكثر خاكها استفاده        . سـپس تكـه هاي كوچك سنگ بر سطح روي آن اضافه مي گردد             

در يك آبگير مشابه استفاده از    . روانآب حاصل از ريزش باران را جمع آوري مي كند         % ٩٥مي شود و حدود     

البته در اين حالت سطح خاك . اغـذهاي مخـصوص بـام كه استاندارد شده اند نيز مي توان استفاده نمود              ك

روانآب را دارا   % ٨٠ سال راندماني حدود     ٦اين نوع آبگيرها حتي پس از       . بايـد در شـرايط خوبـي باشد       

 ). ١٩٧٥ ( ,.FrGeisar,G.W.مي باشند

 
  پوشش الستيك ٣‐٤‐٢
 

تعداد زيادي آبگير با . ي شايد متداول ترين پوشش براي سطح آبگيرها باشد      صـفحه هـاي السـتيك مصنوع      

 آبگير يا   ٣٠٠ سال مورد استفاده مي باشند و بيشتر از          ٢٠الت متحده با عمر بيش از       اپوشش الستيكي در اي   

مخـزن بـا پوشـش السـتيكي در طول پانزده سال گذشته در هاوايي و ساير جزاير اقيانوس آرام احداث                     

چنانچه احداث و   ). ١٩٦٦ (,Thaver,A.A.,Lauritzen,G.W) ١٩٧٥ (,.Frasier,G.W. ه است گرديد

نگهـداري صـفحات السـتيكي به طور صحيحي انجام گيرد،راندمان اين نوع آبگيرها و كيفيت آب بسيار                  

مـشكالت حاصـله در ايـن نوع آبگيرها بيشتر مربوط به نقص در احداث و عدم                 . مطلـوب خـواهد بـود     

و كاربـرد مـصالح نامطلوب يا خسارات وارده از طرف حيوانات و بخصوص حيوانات جونده            نگهـداري   

آبگير با پوشش الستيكي اين مزيت را دارد كه با سادگي قابل حمل            ) ١٩٧٣ (,.Dedrick,A.Rمـي باشـد     

 . بوده و نصب آن در صورتي كه سطح آماده باشد بسيار آسان مي باشد

 
  پوشش فلزي ٤‐٤‐٢
 

 موج دار يكي از روشهاي اوليه براي جمع آوري آب باران مي باشد كه به طور مستمر در                   صـفحات فلـزي   

 گرچه هزينه زياد آن استفاده از آن را محدود كرده است، طـول سـالهاي زيـاد به كار گرفته شده است،   

ن صـفحات فلـزي اولـيه بـراي آبگيرها در ارتفاع،مثل بام منازل به صورت قآب ساخته مي شد،چه بسا اي                    

صفحات فلزي بعداً براي آبگيرها بر روي زمين نيز . فهاي سنگين تخريب مي شوند  آبگيـرها در زير فشار بر   

. يكي از مزاياي عمده آن عدم نياز به نگهداري مي باشد. بـه كـار گـرفته شد و نحوه اجراء اصالح گرديد     

 اد مورد استفاده در آبگيرها باشد،در ميان كليه مو رانـدمان اين نوع آبگيرها شايد در باالترين حد ممكن، 

چنانچه بتوان صفحات فلزي را از خوردگي برحذر . حتي روانآب حاصل از شبنم را نيز جمع آوري مي كند

داشت،اسـتفاده از آنها تقريباً در همه خاكها امكان پذير بوده و مي تواند منبع تأمين آب با كيفيت مطلوب                     



 

 ١١ 
 

 ,.Fairbourn,M.L., Rauziz,F, Gardner, H,R. ه باشد بـوده و از نظـر اقتـصادي مقـرون به صرف           

 ). ١٩٦٧ (Lauritzenو ) ١٩٧٢(

 
 پوشش بتني  ٥‐٤‐٢
 

آبگيرهاي بتني  . اسـتفاده از بـتن به عنوان يك ماده براي آبگيرها به خاطر هزينه  باالي آن محدود مي باشد                   

پايين تر از اكثر موادي است كه در راندمـان روانآب حاصله  ضـمن ايـنكه نيـاز به نگهداري بيشتر دارند،  

آبگير بسيار بادوام  چنانچه به طور صحيح ساخته و نگهداري شود،%) ٨٠تا % ٦٠. (آبگيـرها به كار مي رود 

 . بوده و سالهاي مديدي مورد استفاده خواهد بود

 
  طراحي سيستم هاي استحصال آب ‐٣
 

استحصال شده مد نظر است ارتباط مستقيم نحـوه طراحي سيستم استحصال آب با نوع مصرفي كه از آب       

تأمين آب شرب انسان باشد سيستم بايد به  در صـورتي كه هدف از طراحي سيستم استحصال آب، . دارد

نحـوي طراحي شود كه آب استحصال شده از كميت و كيفيت الزم برخوردار باشد و به همين ترتيب در                    

بايد قادر باشد آب با كميت و كيفيت مناسب را          طراحـي سيـستم بـراي تأمين آب شرب دام و يا سيستم              

طراحي يك سيستم استحصال آب مبتني بر شش        ) ١٩٧٥( و همكارانش    Cooleyبـه گفته    . فـراهم سـازد   

 : اصل زير است

 
سيستم استحصال آب براي شرب     ( سيـستم بايـد متناسـب با مورد مصرف آب استحصال شده باشد               ١‐٣

 ) كشاورزي و يا دام انسان،

 . تم بايد قادر باشد كه آب مورد نياز با كميت و كيفيت الزم را تأمين كندسيس ٢‐٣

 . طراحي شود  سيستم بايد متناسب با شرايط آب و هوا توپوگرافي منطقه،٣‐٣

 . حداكثر آب الزم را تأمين كند  سيستم بايد قادر باشد با حداقل سطح آبگير،٤‐٣

 . حصال شده در مقايسه با روشهاي ديگر ارزانتر باشد سيستم بايد به نحوي طراحي شود كه آب است٥‐٣

 مـواد و مـصالحي كـه در سـاختن سيستم به كار برده مي شوند نبايد براي انسان و دام مضر بوده و                         ٦‐٣

 . محيط زيست را آلوده سازند

 
 : به طور كلي تمام سيستم هاي استحصال آب از سه قسمت تشكيل شده اند

 كه تاحد امكان غير قابل نفوذ بوده و به نحوي طراحي            (Catchment)سـطح يـا حـوزه آبگيـر          -١

 . در حداقل زمان ممكن به كانال آبي انتقال يابند مي شوند كه باران نازل شده در آن،



 

 ١٢ 
 

را بـه مخـازن آبگيـر يـا اراضـي كـشاورزي منتقل              شبكه انتقال آب،كه باران استحصال شده         ‐۲

 . مي سازند

 . ره سازي و نگاهداري آب استحصال شده ساخته مي شوندكه براي ذخي مخازن آبگير،   -٣

 
،در طراحـي يك سيستم استحصال آب مهمترين مسأله طراحي          )١٩٧٥( و همكـارانش     Cooleyبـه گفـته     

 را در هر بارندگي (Effective Rainfall)اين سطح بايد قادر باشد،حداكثر باران مؤثر . سطح آبگير است

 . ات را داشته باشدتوليد نمايد و طبعاً حداقل تلف

 
در يـك سيـستم استحـصال آب،باران مؤثر به آن قسمت از يك باران گفته مي شود كه به صورت جريان                      

سـطحي در سـطح حـوزه آبگير به جريان افتاده و در نهايت به مخازن جمع كننده يا مخازن ذخيره رانده                      

 . مي شوند

 
فات نفوذ و تبخير را كاهش داده و نتيجتاً بخش          ست،كه تل  ا بـراي حداكثـر نمـودن ميزان باران مؤثر الزم         

براي كاهش نفوذ الزم    . بيـشتري از هـر باران را به صورت جريان سطحي به مخازن نگاهداري منتقل كرد               

مكانيكي يا شيميايي آماده شود و براي كاستن از  است كه سطح حوزه آبگير به يكي از روشهاي فيزيكي،

سطح حوزه آبگير با    . توقف آب در سطح حوزه به حداقل كاهش يابد        زمان  . تلفـات نفـوذ نيز الزم است      

هرقدر ميزان بارندگي منطقه بيشتر باشد سطح آبگير كمتري         . ميـزان بارندگـي مـنطقه ارتباط مستقيم دارد        

حجم مخزن نيز ارتباط مستقيم با نياز آبي و سطح       . الزم اسـت تـا بتوان حجم معين آب را استحصال كرد           

 .حجم مخزن با افزايش سطح آبگير افزايش مي يابد  شرايط برابر از نظر ميزان بارندگي،در. آبگير دارد

  
حجم مخزن را بايد از يك طرف براي متوسط بارندگي ساالنه منطقه و از طرف               ) ١٩٧٤ (Meyerبه گفته   

نهاي با به طوري كه قادر باشد بارا. ديگـر بـراي ذخيره سازي بارانهاي با دوره برگشت معين طراحي كرد        

شـدت و ارتفـاع معـين را در خـود نگاهدارند و در عين حال بتواند آب استحصال شده مازاد برظرفيت                      

كه هدف از    مخـزن را از خـود عبور داده و به اراضي مجاور يا آبراهه هاي طبيعي تخليه نمايد در موردي                   

ي كرد كه آب استحصال تأمين آب براي كشاورزي باشد،سيستم را مي توان به نحوي طراح استحصال آب،

شـده بـه جاي انتقال به مخازن ذخيره مستقيماً به اراضي تحت كشت هدايت و در آن به صورت رطوبت                     

 . خاك ذخيره شود

 
از روشهاي مؤثر كاهش تلفات تبخير كوتاه كردن زمان توقف آب در سطح آبگير است و براي اين منظور               

بدون حفره و گودال باشد و ثانياً آبگير شيب مناسبي در       قدر كافي و    ه  الزم اسـت كـه اوالً سـطح آبگير ب         

 . جهت مخزن داشته باشد تا باران نازل شده در حداقل زمان به مخزن هدايت شود

 



 

 ١٣ 
 

سيستم استحصال  استحـصال شـده بـراي كشاورزي،   در اراضــي شــيبدار و در مــوارد اســتفاده از آب 

 تراس را يك سطح آبگير متناسب با سطح         هايي ساخته شود كه فاصله هر دو      سمـي تـواند بـه صورت ترا       

سطح تراس و آبگير داراي تناسبي  است كه به ميزان بارندگي و نوع كشت نيز بستگي . تراس تشكيل دهد

در مـناطق پـر باران سطح آبگير نسبت به سطح تراس كوچكتر و برعكس در مناطق خشك بيشتر            . دارنـد 

 .  زير استفاده كردبراي محاسبه سطح آبگير مي توان از فرمول. است

 
a).

cp
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=  

 : كه در آن

=A سطح آبگير به هكتار  

=Q نياز آبي گياهان به متر مكعب در هكتار  

=a سطح زير كشت به هكتار  

=c راندمان استحصال باران  

=p ميزان بارندگي ساالنه به ميليمتر  

 
ته اي ساخته اند كه قادر است حتي باران به ارتفاع           در مـناطق بسيار خشك استراليا سيستم هاي بسيار پيشرف         

فاصله . اين سيستم مركب از تعدادي سطوح شيبدار موازي آبگير است         . چند ميليمتر را هم جمع آوري كند      

بـين دو سـطح را يـك نهـر كـوچك آب از يكديگـر جدا مي كند و مجموعه آب استحصال شده در هر                   

 . لي هدايت مي شود و در نهايت به يك مخزن منتقل مي گرددبارندگي از چندين سطوح به يك مجراي اص

 
 . هزينه استحصال هر واحد حجمي آب است از مسائل بسيار مهم در طراحي سيستم هاي استحصال آب،

 
Fink) معـتقد است هزينه آب توليدي از سيستم هاي استحصال آب عالوه بر نوع سيستم به ميزان                 ) ١٩٧٢

ر ميزان بارندگي يك منطقه بيشتر باشد هزينه توليد حجم معيني از آب كمتر              بارندگـي بستگي دارد هر قد     

 . خواهد بود

 
معهـذا در پـاره اي مـناطق كمـبود يا نبود آب و نياز به آن چنان اهميتي دارد كه تأمين با هر هزينه اي را                           

 . توجيه مي كند

 
Myers               د كه در آنها چراي دام بيش از         از برخـي مـراتع در غـرب آمريكا و جنوب استراليا گفتگو مي كن

 . محدود به ميزان آب قابل شرب است آنكه حدود به ميزان علوفه توليدي باشد،

 



 

 ١٤ 
 

برخي از آنها از كيفيت ضعيفي نيز برخوردارند عامل         براي اينگونه مراتع كه    ) ١٩٧٤ (Myersبـه گفـته       

لكه ميزان آب قابل شرب دام است كيفيت مراتع و ميزان توليد علوفه نيست ب محـدود كنـنده بهره برداري،  

 . كه محدوديت واقعي به وجود مي آورد

 
الزم است كه ابتدا نياز آبي گياهان تحت كشت مشخص شود  براي محاسبه ظرفيت مخزن نگاهداري آب،

 . و سپس سطح آبگير و حجم مخازن محاسبه و طراحي گردد

 
شبكه انتقال آب مربوط    ه   ذخيره آب ب   در مـواردي كـه استحـصال آب به منظور شرب انسان باشد مخزن             

بايد به خاطر داشت    . مي شود و باران استحصال شده از طريق مخزن به تدريج و به ميزان نياز رها مي شود                 

كـه آب استحـصال شده در اكثر موارد فاقد كيفيت الزم براي شرب دام و بخصوص انسان است در اين                     

) در مورد مصرف انسان   (دام و يا سيستم آبرساني      صـورت قـبل از انـتقال آب بـه آبـشخور براي شرب               

بخصوص در مورد مصرف انسان بايد كيفيت آن از نظر          . سازي شود  طريقي تصفيه و سالم   ه  مـي بايـست ب    

 . شيميايي به استاندارد مشخصي ارتقاء داده شود و آنگاه به مصرف برسد فيزيكي،

 
ه شدن مي توان مخازن را طوري طراحي كرد در پـاره اي مـوارد براي جلوگيري از مردآب شدن آب ذخير           

 . كه بالفاصله پس از تخليه آب مانده قبلي آن را از آب باران تازه پر نمود

 
پاره اي از تجربيات سالهاي اخير نشان داده است كه كاربرد برخي مواد شيميايي براي كاهش نفوذ پذيري                  

اي تأمين آب شرب بايد براساس كاربرد       خـاك براي انسان زيانبخش است و سيستم هاي استحصال آب بر           

در برآورد هزينه آب استحصال  همچنين دوام مواد و روش به كار رفته،    . مـواد غير زيانبخش طراحي شوند     

بيشتر اثر محدودي دارند و  كه در استحصال آب به كار گرفته مي شوند، موادي. شده اهميت بسياري دارد

در مجموع در انتخآب مواد مناسب . ست داده  و از بين مي روند  در برابـر عوامل محيط قدرت خود را از د         

كيفيت آب   بـراي استحـصال آب و عمدتاً براي كاهش نفوذ پذيري خاك مجموع عوامل طول عمر مفيد،                

 . توليدي و برخي مسائل ديگر دخالت دارند

 
  سيستم هاي ذخيره براي آبهاي استحصالي ‐٤
 

قسمت  در بسياري از حاالت،. مورد نياز مي باشد هاي آبرساني،ذخيـره سـازي عمـوماً براي اغلب سيستم   

توزيـع كنـنده يك سيستم چنانچه همراه با سيستم ذخيره در نظر گرفته شود مي تواند اقتصادي تر طراحي                    

گـردد،مانند حالتـي كـه جمـع آوري آب از يـك سيستم داراي بده كمي بوده،ولي به طور متناوب مورد                      

كه تأمين آب محدود بوده و مصرف آب در بعضي از لحظات              به عالوه هنگامي   .اسـتفاده قـرار مـي گيرد      

در اين مورد مي توان     . اسـتفاده،بيش از دبـي ورودي اسـت،ايجاد مخـزن جزو الينفك سيستم خواهد بود              



 

 ١٥ 
 

حـوزه هـاي استحصال آب را كه وآبسته به بارشهاي           چشمه هاي با دبي كم،چاههاي داراي تلمبه بادي و         

 . و غير يكنواخت مي باشند نام بردبسيار متغير 

 
نحوه ذخيره سازي آب كه در اينجا مورد بحث قرار مي گيرد مي تواند هم بخشي از سيستم استحصال آب                    

 همچنين در موارد مختلف مانند دامداري،. بـوده و هـم در هـر يك از منابع ديگر مورد استفاده قرار گيرد          

سازي  انتخآب سيستم ذخيره. براي كشاورزي به كار رود ،مصارف خانگي و تأمين آب بيشتر وحش، حيات

 . در اغلب اوقات براساس نحوه استفاده از آب مشخص مي گردد

 
موارد كلي ذخيره سازي و انواع مختلف سيستم هاي ذخيره سازي و مواد مورد               حجـم مخزن ذخيره سازي،    

 : ن نوع مواد تابع شرايط زير استولي انتخآب بهتري. در اين بخش مورد بحث قرار مي گيرند استفاده،

 
 خواص شيميايي و فيزيكي خاك  ‐١

 وسايل و مواد  دسترسي به پرسنل، ‐٢

 قابل دسترس بودن مواد مختلف  ‐٣

 هزينه ها در زمان و مكان خاص  ‐٤

 عمر مفيد سيستم  ‐٥

طـراح بايستي به خاطر داشته باشد كه بهترين سيستم ذخيره براي يك محل خاص سيستمي است كه آب                   

 . حداقل هزينه براي واحد حجم توليد مي كندرا با 

 
  تعيين حجم مخزن ذخيره سازي ‐الف

 
همچنين حجم . مخزن ذخيره سازي با توجه به مقدار بارندگي و سطح آبگير مورد نظر،تعيين مي گردد          حجم  

 نيازهاي  معموالً. سازي با افزايش نيازها و نامطمئن بودن جريان ورودي يا كمبود آن افزايش مي يابد               ذخيره

. برآورد مي گردد ذخيره با توجه به هدف استفاده از آب،دوره مورد استفاده و نياز آبي واحد مورد استفاده،

تعيـين ميـزان آب قابـل استحصال در صورت دخالت دادن احتمال آماري در محاسبات مربوطه مشكل تر        

 موجب طراحي بيش از اندازه      سـطح احتمال بايد در حدي تعيين گردد كه ضمن تأمين نيازها           . مـي شـود   

آمار . دقـت اين تجزيه و تحليل ها بستگي به آمار بارندگي در محل مورد نظر دارد               . ابعـاد مخـزن نگـردد     

ناكافي بارش را مي توان از طريق برآورد بارندگي با استفاده از ايستگاههاي مجاور يا روشهاي ديگر مانند                  

ولي به علت امكان تأثير عوامل ديگر استفاده از اين  .  نمود اسـتفاده از گـياهان معـرف اقليم منطقه تكميل         

 . معرفها بايد با احتياط صورت گيرد

هزينه آب استحصال شده عالوه بر . متناسب با سطح آبگير آن است پتانسيل استحصال آب در يك سيستم،

سطح اعتماد آماري   در يك   . بستگي به سطح حوزه آبگير و كارآيي آن در آبگيري دارد           هـزينه مواد اوليه،   
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واحـد سـطح مـشخص مـي گردد ولي عمالً راندمان            مقـدار آب ورودي بـه سيستم برحسب       مـشخص، 

كه آن نيز به نوبه خود در رآبطه  با  ميـزان جمـع آوري آب متغيـر بوده و بستگي به نوع سطح آبگير دارد،   

 . هزينه احداث است

يره سيستم نتواند تمامي آب بالقوه قابل        ،اگر قسمت ذخ   بـراي نـشان دادن مالحظـات مـربوط بـه هـزينه            

 و همكارانش Reeاستحـصال را در خـود ذخيـره نمايد مي توان از روش طراحي اندازه مخزن كه توسط                 

 رأس گاو ميزان مصرف روزانه      ١٥ تا   ١٣در اين روش فرض براين است كه براي         . ارائه شده استفاده نمود   

يكي از نسبت هاي    .  درصد در طول سال است     ٩٩احتمال   ليتر آب بوده و هدف تأمين آب با          ٧٥٠حـدود   

 .  متر مكعب است٦٠ متر مربع در برابر ٧٠٠پيشنهادي سطح آبگير و حجم مخزن 

ست نسبت هاي مطلوب ديگري نيز وجود داشته باشد بنابراين انتخآب نسبت مطلوب به   ا همچنـين ممكـن   

خزن از ورقه آهن سفيد و كف آن از خاك          الزم است گفته شود كه ديواره م      . هـدفهاي طرح بستگي دارد    

كوبـيده شـده سـاخته شده است،و به اين ترتيب تلفات آب تنها از طريق نفوذ در كف مخزن و تبخير از                       

 . سطح آن صورت مي گيرد

 
ـ  شـكل   تصوير سيستم مورد استفاده استحصال آب در تجزيه و تحليل اثري كه نشت آب از مخزن بر ٢ـ

 .حجم مخزن مورد نياز و اثر هزينه اوليه بر روي كل سيستم دارد گيرنده،روي سطح روي سطح حوزه 

 
بيالن استحصال  . نشان داده شده است در اختيار داشته باشيم        ٢ حال اگر سيستمي مشابه آنچه كه در شكل       

 : آبي آن به قرار زير است

 
Co+Cu+Cs+Ce=Ch  

 : كه در آن
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=Ch آب استحصال شده  

=Ceر  ميزان تبخي 

=Cs ميزان تراوش  

=Cu مقدار استفاده دامها  

=Coتلفات جنبي مي باشد  . 

 
تلفـات ناشي از تبخير و تراوش مي تواند با ساير تلفات به صورت يك عامل در نظر گرفته شود به طوري   

 : كه
Cl = Ce + Cs + Co 

 :  بيالن آبي فوق به صورت زير خالصه مي شودةدر نتيجه معادل

Cu+1C=Ch 
تركيب اندازه اي كه    ). ٣شكل  (در طراحي سيستم استحصال آب تلفات با سطح حوزه رآبطه مستقيم دارد             

  چه از نظر ابعاد ذكر شده براي سطح آبگير و چه ميزان حجم مخزن در مثال قبلي،، ذكر شدReeدر مثال 

ابد حجم مخزن تقريباً سه برابر       ميليمتر در روز افزايش ي     ٣٠ از صفر به     (Ce)كـه تلفـات سيـستم        زمانـي 

 . مي گردد

 
ـ    سـطح گيرنده و حجم مخزن الزم در رآبطه با هدر رفت مخزن براي سيستم نشان داده شده در  ٣شـكل 

 (Still Water)مربوط به منطقه استيل واتر (شبكه باران سنجي مورد استفاده در توسعه منحني  ،٢شـكل  

 . اعتماد مي  باشدقابل% ٩٩در اوكالهما بوده كه در سطح 
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احـداث سيـستم گـردند و در ايـن زمينه مي توان از              ابعاد جديد بعداً مي توانند مبناي محاسبه هزينه هاي         

 : معادالت زير استفاده نمود

 فوت مربع براي سطح آبگير ١٠٠٠در   به دالر،(Ce)ورقهاي گالوانيزه  هـزينه پوشـش سطح آبگير با   ‐١

 .  مي باشد٣٠٠‐٣ Ac براي سطوح بزرگتر از آن برابر ٣٩٠×%٢١ AC فوت مربع ٤٠٠٠كمتر از 

ـ  ‐٢  حجم V كه در آن ٩٠×V٤٦/٠  گالن١٠٠٠ به دالر براي (Cw)زينه ورق گالوانيـزه بـراي مخـزن    ه

 .  گالن است١٠٠٠مخزن به 

 نشان  ٣ ميليمتر در روز در شكل       ٣٠ در سيستم استحصال براي تلفات آب كمتر از          (Ct)جمع هزينه اوليه    

 بوده كه نشاندهنده افزايش لگاريتمي در هزينه Ct=a) ١٠ (bceمنحني هزينه داراي فرم     . ده است داده شـ  

 . به سرعت افزايش خواهد يافت با افزايش خطي تلفات آب مي باشد و بنابراين در تلفات زياد،

 
 
 

ـ   ةر نشري م استحصال آب در رآبطه با هدر رفت از مخزن براي سيستمي كه د              يست هزينه اوليه س   ٤شكل 

 .شماره يك نشان داده شده است

 
 ميليمتر در   ١٥٠ بوده كه اگر نرخ تلفات آب برابر         ٩٣/٣ برابر با    b و   ٢٣٠٠ برابر   aبطـه فوق ضريب     ادر ر 

 تا  ١٣روز باشـد هزينه اوليه تقريباً حدود يك چهارم ميليون دالر است تا بتواند در عرض سال تنها براي                    

 . س گاو آب تأمين نمايدأ ر١٥

 
به عنوان مثال ورقهاي . بـراي جلوگيري از هزينه زياد استحصال آب بايد از روشهاي مناسبي استفاده شود         

گالوانيـزه در جـداره مخـزن،و ورقهـاي پالسـتيكي در كف،از نفوذ آب جلوگيري نموده و در سطح نيز                     

ت كه احتماالً به حدود     هزينه هاي اضافي اين تمهيدا    . ورقـه هـاي الستيكي آبر مانند مانع از تبخير مي شود           
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بيشتر )  ميليمتر در روز   ١٥مـثالً   (آب از حـد معينـي       كه نرخ تلفات    هـزينه اولـيه مي رسد،هنگامي     % ٥٠

 . نبه  اقتصادي داشته باشدجشود مي تواند 

 
 ب ـ موارد عمومي قابل مالحظه در ذخيره سازي 

 
 كننده بايد حداكثر و سطح       تبخير،حجم سازه ذخيره   شبـراي كـاهش تـراوش آب بـه داخل زمين و كاه            

چنانچه نسبت ارتفاع مخزن به قطر آن زياد شود حجم ذخيره به            . مقطـع بـاال و پايـين آن حـداقل گـردد           

در حوضچه هاي ذخيره مربوط به سيستم استحصال آب معموالً          . سطوح مقاطع باال و پايين افزايش مي يابد       

تر شهرچه عمق مخازن بي). ١٩٧٢ (,.Widsom D.F تغيير مي كند ٥/١ تا ١٥/١نـسبت بـه ارتفاع به قطر   

به عالوه هنگامي كه شيب كناره هاي مخزن زياد مي شود اين            . باشـد از امتياز بهتري برخوردار خواهند بود       

در مجمـوع براي سازه هاي ذخيره آب ديواره هاي عمودي بهتر از ديواره هاي               . نـسبت افـزايش مـي يابـد       

. ديتهايي از نظر وسايل حفاري و پايداري خاك وجود دارد         شـيب دار اسـت ولـي بـه هـر صورت محدو            

همچنـين عمـق يـك سـازه ذخيـره بـا تـوجه به لزوم حفظ ورود و خروج آب به صورت ثقلي محدود                   

 .بعضي از اين محدوديتها مي توانند توسط ايجاد ديواره هاي كناري مخزن حذف گردند. مي گردد

  
 (ater Barrier)ج ـ خصوصيات مواد عايق كننده مخزن آب 

 
 : موادي كه براي عايق بندي مخازن به كار مي روند بايد داراي شرايط زير باشند

 
بديهي است در شرايط مطلوب بايد ماده  درجـه كنتـرل تـراوش قابل انتظار مواد بايد مشخص شود،    ‐١

 اقتصادي از ولي در پاره اي از موارد مي توان بداليل عايـق بـتواند كامالً از نفوذ آب جلوگيري نمايد،  

 . مواد ارزان تر كه تا حدودي نفوذپذير هستند استفاده نمود

 عوامل اتمسفريك،, مـواد مـورد استفاده بايد در برابر فسادپذيري ناشي از ميكروارگانيسم هاي خاك   ‐٢

 . باد و نشست زمين مقاوم باشند تشعشع، اكسيژن، اوزن، گرما،

 . كي و حمله جانوران موذي پايدار باشندمواد مورد استفاده در مقابل سوراخ شدن مكاني ‐٣

 . سمي نباشند ‐٤

 . به آساني قابل استقرار باشند ‐٥

 . جايي آنها با توجه به محل استقرار آسان باشد قابليت جابه ‐٦

 . نياز به نگهداري كمي داشته باشد ‐٧

 . اقتصادي باشند ‐٨



 

 ٢٠ 
 

بايد به خاطر   . لف باشد مواد مناسب براي شرايط مخت    مـوارد فوق مي تواند راهنماي خوبي براي انتخآب         

داشت كه عدم وجود برخي از شرايط فوق نمي تواند موجب محدوديت جدي در كاربرد مواد عايق كننده           

 . باشد

 
 روشهاي كاهش تبخير از مخازن  ‐٥
 

براي حفاظت آب در مخازن روشهاي مختلفي وجود دارند كه اقتصادي ترين روش جلوگيري و يا كاهش                 

در فضاي باز ميزان تبخير احتماالً مساوي و حتي بيشتر از آبي است كه         . باشدتبخيـر از سطحي مخازن مي       

ساالنه ) پتانسيل(براي مثال براساس تحقيقات به عمل آمده ميزان تبخير بالقوه           . مورد استفاده قرار مي گيرد    

در جنوب  ،)١٩٧٠عارف امريكا مدايره ال( ميليمتر مي باشد ٢١٠٠ تا ٦٠٠مـريكا بين  ا ايـاالت غربـي   ١٧در 

 ميليمتر هم مي رسد كه چندين برابر باران ساالنه در اكثر مناطق فوق              ٤٠٠٠شرقي ايران اين ميزان حتي به       

زيرا آبي كه در حال حاضر در دسترس مي باشد نياز           . كاهش تبخير به چند دليل مورد نظر مي  باشد         . اسـت 

يره و يا تجهيزات بيشتر نظير پمپ و غيره ذخ نيروي انساني، بـه هـيچگونه هـزينه  هاي اضافي نظير انتقال،   

در اين . نداشته و از طرفي كيفيت آب به خاطر نمكهاي محلول در حجم بيشتر آب مطلوب نيز خواهد بود      

كاهش تبخير به صورت قابل . اعمال روشهاي مناسب براي كنترل و كاهش تلفات است  ،حالت تنها هزينه

اين حالت معموالً در اثر كاهش مقدار انرژي خورشيدي         . اه باشد اطميـنان بايد با كاهش انرژي تبخير همر       

با بررسي انرژي   . يا كاهش انتقال آب تبخير شده در باالي سطح آب مخازن ميسر مي گردد              وارده بـه آب،   

وآبـسته بـه سـطح تبخيـر بـه ايـن نتيجه رسيده اند كه تبخير با افزايش انعكاسي تشعشات خورشيدي و                       

كه انتشار تشعشعات امواج بلند از  از آنجايي. از سـطح به شدت كاهش مي يابد    تشعـشعات امـواج بلـند       

 به  ٩/٠ است افزايش مختصر اين عامل مثالً از         ٩/٠غير از فلزات باالتر از      ه  سطح آب و بيشتر مواد ديگر ب      

٠٧. (حال انعكاس از سطح طبيعي آب بسيار پايين است         به هر .  سبب تغيير در شدت تبخير مي گردد       ٠٧/١

بنابراين با افزايش در ). ٩/٠ تا ١/٠. (و دامـنه انعكاسي براي مواد مورد استفاده بسيار گسترده مي باشد          ) ٠/

يك سطح   از طرفي ديگر انعكاس از    . ل مالحظه اي كاهش داد    بميزان قا ه  انعكاس مي توان مقدار تبخير را ب      

داراي قدرت  كه رنگ روشن دارند،معمـوالً تـا انـدازه اي بـستگي به رنگ آن دارد رنگ سفيد يا موادي     

بنابراين بايد  . انعكاسـي بيشتر و رنگ سياه و موادي كه به رنگ سياه هستند قدرت انعكاسي كمتري دارند                

بنا به توضيحات فوق    . تـا آنجـا كـه امكـان دارد ترتيبي اتخاذ گردد كه سطح آب رنگ روشن تري باشد                  

 .  تقسيم نمودمي توان عوامل كاهش تبخير را به چهار گروه زير

 
  رنگ آب ١‐٥

  باد شكن ٢‐٥

  سايه ٣‐٥



 

 ٢١ 
 

  استفاده از مواد شناور براي پوشش سطح آب ٤‐٥

 
  رنگ آب ۱ ‐٥
 

به منظور نشان دادن اهميت اثر رنگ و شفافيت بر شدت تبخير غالباً             ) ١٩٦٧ (Brutsaert و   Yuبـه گفته    

 درصد كمتر از ظروف سياه      ٥٠ تا   ٣٥در ظروف سفيد شدت تبخير      . از ظـروف كـم عمق استفاده مي شود        

اما با استفاده از رنگ به منظور رنگين كردن كل آب و يا استفاده از مخلوط رنگ و                  . رنـگ مشابه مي  باشد     

 ١٥ تا ١٠زيرا با عمل فوق تنها  روغـن كه فقط سطح آب را رنگين مي نمايد موفقيتي حاصل نشده است، 

 و Keysبه گفته ). ١٩٦٩ (Thomas, Beard, Gainerدرصـد كـاهش در تبخيـر بـه دست آمده است     

Gunaje) اسـتفاده از رنگ آبي كه براي سرعت بخشيدن به شيرين كردن آب شور به كار مي رود      ) ١٩٦٧

 . سبب افزايش تبخير مي گردد

 
 بادشكن  ۲ ‐٥
 

ود گزارشـات ارائـه شـده توسـط محققين در مورد استفاده از بادشكن به منظور كاهش تبخير بسيار محد                   

تجزيه و تحليل بيالن انرژي نشـان مي دهد كه كاهش سرعت باد به تنهايي سبب كاهش تبخير                 . مـي باشـد   

 Mangest وCrowاين مسأله تأئيدكننده نتايج حاصله از مطالعاتي است كه ). ١٩٧٠ (Cooley نمي شود،

 درصد بوده   ١١حد  براساس اين مطالعات كاهش تبخير در     . بـر روي بادشـكنها به عمل آورده اند        ) ١٩٦٧(

 . است

 
  ايجاد سايه ٣‐٥
 

سـايه سبب كاهش انرژي خورشيدي وارده به سطح آب شده و ميزان كاهش تبخير رآبطه كامالً مستقيم با                  

 ) ١جدول (درصد سايه اي كه ايجاد شده دارد 

 
 : به منظور استفاده از سايبان بر روي مخازن بايد به نكات زير توجه نمود

 . گهدارنده كه بتوانند پوشش را در باالي سطح مخزن نگهدارنداحداث ستونهاي ن ‐١

پوشش مورد استفاده بايد از موادي ساخته مي شود كه توان تحمل نيروي كششي وارد شده را داشته                   ‐٢

 . باشد

آبنيه نگهدارنده در مخازن بزرگ در حوضچه ها  كه پتانسيل تخريبي بايد نسبتاً باال مي باشد، از آنجايي ‐٣

خاصـي بـرخوردار مـي باشد و ممكن است هزينه احداث آن مساوي و يا حتي بيشتر از                   از اهمـيت    

كه افزايش كشش در پوششهاي پالستيكي يا الستيكي امكان پارگي در محل             از آنجايي . پوشش باشد 



 

 ٢٢ 
 

لذا به منظور كاهش كشش نياز      . همراه دارد ه  را ب كـشيدگي و بالنتيجه كاهش عمر مفيد پوشش        

كه اين خود سبب افزايش هزينه و خنثي كردن منافع          . اسكلت نگهدارنده مي باشد   به افزايش مقاومت    

حاصـله مـي گردد،بنابـراين از نقطـه نظـر اقتـصادي در بيشترين مناطق احتماالً استفاده از اين گونه                     

ـ      صـرفه نخواهد بود در حالي كه در مخازن كوچك احداث اسكلت نگهدارنده             ه  پوشـشها مقـرون ب

را به لبه مخزن محكم نمود       انچه پوشش از نوع قابل انعطاف باشد مي توان آن         ضـرورت نداشته و چن    

 . به هرحال سايبان بايد محكم به اسكلت نگهدارنده بسته شود تا اثرات تخريبي باد كاهش يابد

  پوششهاي شناور ٤‐٥
 

 دليل اينكه هم  ه  مي شوند،پوششهاي شناور ب   تبخيـر   در بـين چهـار روشـي كـه مـوجب كـاهش انـرژي                

د و هم مانع خروج آب تبخير شده از سطح مخازن هستند بيشتر از بقيه روشها            يخورش كننده انرژي  منعكس

مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته اند اين شايد به خاطر نتايج بسيار خوبي است كه از كاربرد آنها به دست 

 . آمده است
 



 

 ٢٣ 
 

 اهش انرژيروشهاي مختلف ككاهش تبخير با استفاده از : ١جدول شماره 
 

 مرجع
كاهش تبخير 

 درصد
مساحت پوشيده شده 

 سطح آب درصد
 روش

ره
ما
ش

 

 :تغيير رنگ آب   
Keyes & Gunaje 

١٩٦٧ 
  رنگ در آب‐ ١٠٠ ٦‐٩

Yu & Brutsear 
١٩٦٧ 

  ظروف كم عمق رنگ شده‐ ١٠٠ ٣٥‐٥٠

١ 

Crow & Manges ٢ استفاده از بادشكن ها ـ ١١ 
 :در سايه قراردادن سطح آب   

Crow & Manges  
١٩٦٧ 

  توري پالستيكي‐ ٤٧ ٤٤

  )١٩٧٢(     Drew صـفحات پالستيكي آبي رنگ      ‐ ١٠٠ ٩٠ 

 پوليالمينيت

٣ 

 پوششهاي شفاف شناور   
Cooley & Cluff 

١٩٧٢ 
  پرليت معدني‐ ٧٨ ١٩

Myers & Flasier 
١٩٧٥ 

  دانه هاي پوليسترين‐ ٧٨ ٣٩

Cooley & Myers 
١٩٧٣ 

  قطعات موم‐ ٧٨ ٦٤

Crow & Manges 
١٩٦٧ 

  گوي هاي سفيد‐ ٧٨ ٧٨

١٩٧٠ Cooley صفحات پوتيل سفيد‐ ٨٦ ٧٧  
١٩٧٠ Cooley صفحات پوليسترين‐ ٨٠ ٧٩  

١٩٧٠ Cluff قطعات پوليسترين‐ ١٠٠ ٩٥  
Cooley & Myers 

١٩٦٧ 
  موم پيوسته‐ ١٠٠ ٨٧

Derick, Hansen 
١٩٧٣ 

 تيكي بوتيل اسفنج الس‐ ٩٥ ٩٠

٤ 

 



 

 ٢٤ 
 

 . تقسيم نمودبـه طور كلي اين پوشش ها را مي توان به سه گروه           

 . قطعات موم و گوي هاي سفيد دانه هاي پوليسترين، قطعات كوچك پرليت معدني، ‐١

 . پوليسترين شناور و صفحات بوتيل قطعات بزرگتر مثل قطعات پوليسترين، ‐٢

 . يا پوشش پيوسته موم پوشش يكپارچه بوتيل، ‐٣

 
از آنجايي كه   .  ميزان كاهش تبخير با استفاده از روشهاي مختلف نشان داده شده است            ١اره  شمدر جدول   

نظير ظروف  و با استفاده از انواع مخازن، اين جدول تحت شرايط آب و هوايي مختلف، ارقـام مندرج در 

 عمـق تبخيـري،مخازن زيرزمينـي يـا روي زميني،مخازن با احداث ديواره و حوضچه هاي كوچك با                  كـم 

 لذا به هنگام مقايسه اين روشها با يكديگر و انتخآب روش مطلوب             ،پوشـش سطحي به دست آمده است      

 . بايد دقت كافي به عمل آيد

 :١گروه 
  

 تحقـيقات انجـام شـده در هر يك از چهار سايه سازان كوچك كه درصدي از سطح آب را مي پوشانند،   

پرليت معدني و دانه هاي پوليسترين      ). ١شماره جدول( درصد مي شود     ٧٨ تا   ١٩مـوجب كاهش تبخير بين      

 ميليمتر مي باشند و سطح آب را كامالً پوشانيده و سبب      ٤كـه بـه رنگ سفيد هستند داراي قطري كمتر از            

انعكـاس تشعشعات وارده به سطح آب شده و تغيير درصد انعكاس آنها در طول زمان مشابه نمي باشد به                    

 هاي ي دانه ولي قدرت انعكاس پوليسترين در طول مطالعه ثابت مانده، دانه هـاي يطوري كه قدرت انعكاس

پـرليت تا به ميزان  
3

2
كاهش در قدرت انعكاس احتماالً ). ١٩٧٠ ،Frasier و Myers( كاهش يافته است 

روي سطح  اما گردو غبار بر     . و غباري است كه بر روي دانه هاي ناصاف پرليت مي نشيند            بـه خاطـر گـرد     

اين مواد به وسيله قشر نازكي از آب پوشيده شده و سبب            . نسبتاً صاف دانه هاي پوليسترين جمع نمي شود       

علي االصول آنها سبب تغيير در رنگ و        . مي شود كه بيشتر شبيه ظروف كم عمق باشند تا پوششهاي شناور           

 و اثرات آنها در تغيير رنگ بيشتر        شفافيت آب شده و به عنوان يك باز دارنده تبخير بخوبي عمل نمي كند             

 ميليمتر ٢٥ ميليمتر و قطر گوي هاي سفيد برابر ٤×٢٥قطعات موم به ابعاد . از سـاير مـواد مـشابه مي باشند     

هر دو  . مـي باشـد ايـن مواد روي سطح آب به صورتي قرار مي گيرند كه سطوح بااليي آنها تر نمي  شوند                      

ند و هر دو به عنوان بازدارنده تبخير عمل نموده و اين            سـفيد رنـگ و داراي سـطح خارجـي شفاف هست           

 . مشخصات به راندمان آنها كمك مي كنند

 
 : ٢گروه 

 
 ١و كاهش تبخير آنها در حد گروه        . ايـن گروه از پوششهاي شناور داراي ابعاد بزرگتر از گروه باال هستند            

سه نوع پوشش كه در     ). ١شمارهجدول  (بـوده و درصـد آن بـستگي بـه درصد سطح پوشيده شده دارد                



 

 ٢٥ 
 

به عنوان منعكس كننده و بازدارنده تبخير به كار برده          ليست مذكور ذكر شده داراي رنگ روشن بوده و         

تفـاوت اندك كاهش تبخير پوشش بوتيل سفيد نسبت به پوليسترين احتماالً مربوط به خواص     . مـي شـوند   

 ميليمتر ضخامت داشته و ايزوله كننده       ٥٠ و   ٢٥هر دو نوع پوشش پوليسترين بين       . ايـزوله اي آنها مي باشد     

 ميليمتر ضخامت داشته و به سادگي سبب انتقال      ٠٤/٠حالـي كه بوتيل سفيد تنها        در. مناسـبي مـي باشـند     

در طول روز حساسيت بوتيل سفيد به انتقال حرارت هواي گرم به آب سبب              . سـريع حـرارت مـي شـود       

 . ي گرددافزايش ميزان تبخير و كاهش راندمان پوشش م

 
 : ٣گروه 

 
 .شده از اليه هاي نازك مي باشدساخته سومين گروه پوشش شناور شامل پوششهاي پيوسته 

) Myers & Cooley، و ١٩٧٣ Handen & Dedrick خاصـيت شفافيت آنها قابل توجه نبوده  ). ١٩٧٣

.  را پوشش مي دهندزيرا تقريباً كل سطح ولـي در جهت جلوگيري از تبخير داراي قدرت بااليي مي باشند، 

 .پوشش مومي پيوسته نيز درهواي گرم از راندمان بااليي برخوردار مي باشد

  
دانه هاي  . پذير مي باشند   كلـيه پوشـشهاي شـناور كـه مورد بررسي قرار گرفتند در مقابل وزش باد آسيب                

عمده اي از   كـوچك پـرليت و پوليـسترين در هنگام وزش باد در گوشه اي از مخزن انباشته شده و بخش                     

دوباره اين دانه ها  البته پس از متوقف شدن باد،. سطح مخزن مستقيماً در معرض تآبش آفتآب قرار مي گيرد

در مخازني كه از گوي هاي سفيد به عنوان پوشش استفاده مي شود سطع آب بايد        . سطح آب را مي پوشانند    

قطعات بزرگ موم .  خارج پرتآب مي شونددر غير اين صورت اين گوي ها به پايـين تر از لبه مخزن باشد، 

در برابـر وزش بـاد مثل دانه هاي ريز در گوشه اي از مخزن انباشته نمي شوند و در زمان وزش باد حتي با                         

اين مسأله سبب   .  كيلومتـر در سـاعت ممكـن است تنها چند سانتيتمتر جابه جا شوند              ٨٠سـرعتي معـادل     

پوششهاي بوتيل سفيد و    . يي براي قطعات موم به حساب نيايد      جا مـي شود كه باد به عنوان يك عامل جابه         

در حقيقت قطعات بزرگ پوليسترين به صورتي طراحي شده كه    . پوليـسترين را بايد به صورتي مهار نمود       

سطح آنها پوشيده از آسفالت كاتيونيك و . مـشكالت ناشـي از وزش بـاد را تـا اندازه اي كاهش مي دهند              

 مي باشد و با اضافه شدن وزن آنها و مقاومت در برابر هوازدگي در برابر باد نيز شبيه پشت بام ماسـه زبر، 

 به يكديگر بسته مي شوند تا در برابر بار          PVCاين قطعات الوار مانند به وسيله  لوله هاي          . مقـاوم مي  شوند    

ست باد به زير    چنانچه حفاظت و يا بستن به طور مطلوبي انجام نشود ممكن ا           . مقاومت بيشتر داشته باشند   

. يكـي از قطعات نفوذ كرده و آن را از جا بلند كند كه در اين صورت به طور كلي پوشش آسيب مي بيند                       

پوششهاي پيوسته موم در صورتي كه      . پوشـشهاي پيوسـته يا يكپارچه نيز نياز به اين گونه حفاظت دارند            

 ٨٠توانند بادهايي با سرعت حدود  سانتيمتر پايين تر از لبه مخزن باشد مي ٣سـطح آب در مخـزن حـدود      

كيلومتـر در سـاعت را تحمـل نمايند چنانچه بخشي از پوشش مومي پيوسته از روي حوضچه بلند شود                    



 

 ٢٦ 
 

دوبـاره بـر روي سـطح آب قـرار داد،زيرا زماني كه             ميـزان خـسارات جزيـي بـوده و مـي توان آن را        

 . ا پيدا خواهد كردموم دوباره ذوب شده و شكل مناسب خود ر درجه حرارت باال رود،

 
عـالوه بـر پوششهاي شناور ذكر شده در فوق مواد و روشهاي ديگري نيز به كار برده مي شوند كه از نظر             

رانـدمان و كـاهش تبخيـر از مزاياي خاصي برخوردار بوده و درپاره اي مواد حتي نسبت به ساير روشها                     

 ،(Foamed Butyl rubber) مي باشد از آن جمله صفحات شناور الستيكي اسفنج دار ارجحـيت دارند، 

مطالعات انجام شده در    . ايـن صـفحات بـه عنوان يك وسيله در جهت جلوگيري از تبخير به كار مي رود                 

اين . تبخير را كاهش داد   % ٩٥تا  % ٧٥يـوتا نـشان مـي دهـد كـه با استفاده از صفحات الستيكي مي توان                  

 . صفحات در باالي سطح آب مخزن نصب مي گردند

 
 كاربرد استحصال آب در آبخيزها   ‐٦
 

همانطـور كه در بخشهاي پيشين اين مقاله گفته شد استحصال آب باران از طريق به وجود آوردن سطوح                   

غير قابل نفوذ و يا كم نفوذ يكي از روشهاي قديمي تأمين آب براي مصارف گوناگون خاصه كشاورزي و    

ك كه در آنها منابع آب قابل استفاده        ايـن روش بخـصوص در مـناطق خشك و نيمه خش           . شـرب اسـت   

تا قبل از پيدايش ماشين و آبزارهاي صنعتي  ،)١٩٧٥ (Myersبه گفته . محـدود است كاربرد زيادي دارد 

بـراي اسـتخراج آبهـاي زيرزميني نظير موتور پمپ و همچنين توسعه سيستم هاي جديد انتقال آب از يك        

مصارف گوناگون كاربرد بسيار وسيعتري  داشته است به استحصال آب باران براي  حـوزه بـه حوزه ديگر،  

طـوري كـه بسياري از نيازهاي آبي مناطق خشك و نيمه خشك بخصوص مناطقي كه در آنها منابع ديگر                    

 . آب وجود نداشته است از همين روش  تأمين مي شده است

 
به دليل گراني آب    امـروزه تأمـين آب كـشاورزي يـا شرب از طريق احداث سيستم هاي استحصال باران                  

تنها وقتي قابل توصيه است كه منابع ديگر آب در اختيار نباشد با             ) در مقايـسه بـا ساير روشها      (حاصـله   

وجـود ايـن در پـاره اي مـناطق اهمـيت تأمـين آب خاصه براي شرب انسان و دام چنان است كه چنين                         

 . هزينه هاي سنگين احداث سيستم هاي استحصال آب را توصيه مي كند

 
 سال پيش براي بسياري از مراتع غرب و جنوب          ٧٠‐٦٠تا  ) ١٩٧٥ (Burdassبـه عـنوان مثال برابر گفته        

 سال  ٥٠غربـي اسـتراليا كمبود يا نبود آب عامل اصلي محدود كننده توسعه دامداري بوده است در طول                   

 سيستم   و همچنين دامداران خصوصي با احداث صدها       (DPW)گذشـته سازمان خدمات عمومي استراليا       

تا آن زمان بسياي از اين مراتع علي رغم         . استحـصال آب بـاران ايـن مشكل را به ميزان زياد حل كرده اند              

تـوان تولـيد نـسبتاً خـوب به دليل كمبود آب براي شرب دام و انسان بهره برداري كافي از آنها نمي شده                        

از مراتع غرب و جنوب غربي      در گذشته توزيع نامناسب آب در بسياري        ) ١٩٧٤ (Cluffبـه گفته    . اسـت 



 

 ٢٧ 
 

قسمت و استفاده كمتر از حد مجاز از قسمتهاي ديگر          آمـريكا نيز موجب بهره برداري بيش از حد از يك           

 سـال گذشته با به وجود آوردن سيستم هاي كوچك استحصال در قسمت هاي   ٥٠در طـول    . شـده اسـت   

سيله توزيع دام در سطح مرتع و نتيجيتاً آب مورد نياز دام ها تأمين شده است و به اين و مختلف يك مرتع،

 Frasierيزونا  آرتر شده است تحقيقات انجام شده در ايالت          بهـره بـرداري از ايـن منبع طبيعي يكنواخت         

درستي طراحي شده باشند و از      ه   نـشان داده اسـت كه سيستم هاي استحصال آب در صورتي كه ب              ١٩٧٤

د مي توانند بيشتر نيازهاي خانوارهاي ساكن مناطق كم آب          مواد و مصالح غيرزيانبخش به وجود آمده باشن       

 ١٢٥به عنوان مثال استحصال آب در سطح يك هكتار در منطقه اي با           . را بـه آب قابـل شـرب تأمين كنند         

 ليتر آب تأمين كند كه ١٠٠٠٠٠٠ درصد مي تواند ساالنه ٨٠ميليمتر بارندگي ساالنه و با راندمان استحصال 

 .  سال است١/١ ليتر در روز براي ٢٠٠ه خانوار چهار نفره با مصرف سرانه معادل نياز آبي س

 
در كـشور مـا نيـز استحـصال آب بـاران چه در مناطق خشك و نيمه خشك و چه در مناطق مرطوب و                         

در بسياري از روستاههاي مناطق خشك و نيمه خشك استفاده از آب باران از              . پرباران سابقه طوالني دارد   

مخازن سيماني و يا فلزي و يا حتي گودالهاي موجود درون زمين يكي از  ي آن در ظروف،طريق جمع آور

در طول چند سال گذشته به تعدادي سيستم استحصال آب براي           . مـنابع مهـم تأمين آب محسوب مي شود        

اند بسياري از اين سيستم ها توانسته       . تأمين آب مورد نياز دام ها در مناطق مختلف كشور احداث شده است            

 . بخش زيادي از آب مورد نياز دامها را تأمين كنند

 
 مي تواند تا حدود زيادي به توزيع بهتر آب بخصوص در            زبخيآبـه طور كلي استحصال آب در حوزه هاي          

سـطح مـراتع خشك و نيمه خشك كمك كند و همچنين بخشي از آب مورد نياز براي شرب خانوارهاي                    

 . تأمين نمايدساكن در مناطق خشك و نيمه خشك را 
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