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 چكيده

و وضعيت نابهنج و جايگاه شناخت ار محيط زيست، جهت ارتباط هرچه بيشتر صنعت با طبيعت، به سبب بحران انرژي
و سرمايه از قنات و اجراي قناتپتانسيل گذاري در جهت استفاده بهينه و طراحي و اصالح برخي از عملكردهاي قنات ها

در سازه و حداكثر استفاده از آن و تلفيق آن با قنات در جهت تقويت آبدهي ي در قه جهت تصميمگيرهر منطهاي آبي
احفاظت و رفعمناز دانش بومي به صورت پايدار از اين بهينه ده ستفاو بع آبي در جهت جلوگيري از وقوع برخي معضالت

ازدر.رسد مشكالت موجود ضروري به نظر مي و چگونگي استفاده بهينه اين مقاله به بررسي عوامل تهديد كننده قنات
و فناوري استفاده از منابع آب منابع آب زيرزميني به صور و تاثير آن بر توسعه پايدار منابع آب، با هدف بسط دانش ت قنات

و بهره برداري پايدار از اين دانش بومي ضمن حفظ و گسترش فرهنگ چگونگي حفظ، احيا و نگرشي نو بر آن سنتي
و كميت منابع آب م كيفيت و و تنش قابله با خشكساليهاي زيرزميني در جهت توسعه پايدار دانش بومي و ها هاي آبي

و بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني در راستاي تاثيرات آن بر محيط اجتماعي مي و راهكارهايي جهت احياء پردازد
و استفاده از ظرفيت قنات مي مديريت پايدار دانش بومي منابع آب .دهد هاي موجود كشور ارائه

 هاي آبي اري از منابع طبيعي، بومي سازي، بهينه سازي، مديريت منابع آب، ظرفيتبهره برد:كليد واژه ها

:مقدمه

گرا غلبه ليلد به و قليم فالوخشك بر بيشترم اسعت ردار سطحي مطمئن برخوآب منابع از همه جا ان،يرت
ا).1386حائري،(نيست ن تامينز كشاورزي از قناتنياردموآبروين از آب برخي مهمترين منبعدور ندانچو تا گذشته

امركزو نيمه شرقي بخصوص در ناطقم ميانيري و عالوه بر اين.)1367 بهنيا،(شده استمحسوب قنات ثروت ملي
و سيستمهاي آبياري وابسته به آن به  و قدمت آن ) سال قبل 2800حدود(ال قبل از ميالد مسيحس 800باستاني ايران بوده

ازبرهگر چه بهرا).1383بهراملو،( برميگردد زمنابع داري بازيرآب ن همچنا، وليستاقديمير بسياايهشيوروشيناميني
ووقوع خشكساليهاي اخير در سالبا اين حال ). 1371گوبلر،(دميشواد قلمدانيراقليمابارگازسان بهترين فنواز يكي  ها

تباال رفتن هزينه و ديگر عوامل باعث عدم و عدم استفاده بهينه از آب قنات شده كه باعث ها، ورود تكنولوژي وجه به قنات
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و متروك ماندن قنات و گسترش خشك و مشكالت اجتماعي.شده استبه شهرهات اهالي مهاجرها  كه نتيجه آن معضالت
و حفظلذا. بوده استو بيابان زايي در مناطقي كه قنات ها متروك شده اند حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ مانند

و يك به عنوان يك ها قناتنگهداري ، همچنين از كويريدر مناطق جهت حفظ حيات ميراث با ارزش منبع تامين آبي
و تاريخي نيز .براي متخصصين امر يك وظيفه انساني استلحاظ فرهنگي

دسواز - بليتقاد،جوموات شته قنوركميت چشمگيرو سطحي هايآبمقايسه با در مينيزيرز هايآبه يگر حجم سفري
باه را در ين شيوا هاي آببهره هايتكنيكيگردمقايسه قرردمو هاي زيرزمينيبرداري از اتاكيد پاپلي(ست ار داده

آبجبههذ نفوي از جلوگير).1379يزدي، زشويهاي بهزيرر بهو عدمشيرينيهاانبخوآخلداميني وي نيردبرركانياز
اكشش  حرو نيروي ت در مقايسه با چاه قنابرداري از ترين مزاياي بهرهو سازگاري با محيط زيست از مهمتيارلكتريكي يا

و مسائل اكولوژيكي از مزاياي همچنين هدايت قنات به سمت زمين.ستا و تبخير كم آب در مسير، هاي كشاورزي مرغوب
ميديگر استفاده از قنات ب). 1371گوبلر،(. باشدها هاي بومي به تنهايي نتواند پاسخگويا روششايد بهره برداري از منابع

ميهمه نيازهاي مردم ساكن در يك منطقه باشد ولي قطعا استفاده از روش و سنتي، پايداري منابع را تضمين -هاي بومي
و در نقطه مقابل روش به هيچ وجه پايداري منابع آبي موجود را تضمين زيرزميني منابع آب از هاي نوين بهره برداري كند

ميكند نمي و توسعه پايدار از اين رو براي بهره).1379پاپلي يزدي،(باشدو به صورت مقطعي پاسخگوي نيازها دانش برداري
و هاي نويهاي كوتاه مدت جهت دستيابي به اهداف بلند مدت، روشتوان با برنامه ريزيميبومي  ن را در جهت رفع معايب

انجام اقدامات مهندسي جهت اصالح براي پاسخگويي به نيازها در اين راستا.هاي سنتي استفاده كردهاي روشمحدوديت
آبهاو استفاده بهينه از آب قناتها قناتبهبود وضعيت آبدهي  و توسعه مديريت منابع مي در مديريت .باشديك ضرورت

و روش :هامواد

هابررسي-1 و متروكه شدن قنات :عوامل خشك

مي در سراسر ايران قنات رشته 40000به" داريو قنات ازيس قنات" دركتاببهنيا و آغاز تخريب اشاره  هاي قنات كند
در1967، در سال صلح برايآب جهاني داند كه بعد از كنفرانسمي 1346 سالبه را مربوط راناي  با عنواناي برنامه،
در عميقو نيمه عميق هاي حفر چاه»آن هايحلو راهو مشكالت ايرانآب منابع توسعهبه مربوط هاي سياست«

و در حريم هاي دشت آن قنات كشور و بعد از آب زيرزمينيآب هاي سفره سطح شاهد افت، ها آغاز شد كمكم دهيو ترو
.)1367 بهنيا،( ايم بودهها قنات

ازو ارائه شدهبراساس تحقيقات علمي درو مسوالن ميراث فرهنگيهاو صاحبان قناتميرابان همچنين مصاحبه حضوري
و متروكه ماندن قنواتبرخي از نقاط، مي داليل خشك شدن :دسته تقسيم كردسهتوان به را

 عوامل طبيعي-1-1

مستقيم آن افت سطح آب پيامدو ها نمود يافته تغيير اقليم جهاني است كه اثرات آن به صورت خشكسالي مهمترين آن
و كسري ذخاير آب در  و كاهش دبي قنوات بوده استدشتزيرزميني كه عواقب ثانويه،هاي بحراني به صورت خشك شدن
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و افزايش مهاج و به تبع آن تخليه روستاها رت به شهرهاي آن نظير خشك شدن اراضي كشاورزي، كاهش درآمد روستاييان
.ديگر ظاهر شده است

 مل انسانيعوا-2-1

بر-1-2-1 آبعوامل موثر : كميت

و برداشت بي رويه از چاهبركه هاي زيرزمينيافت سطح آب سفرهاز طريق مي هاي عميقاثر حفر .گيردصورت

بر-2-2-1 آبعوامل موثر : كيفيت

و سازها در مسير قنات كه باعث ورود آلودگي پساب و هاي چاهساخت و ورود فاضالب شهرهاي جذبي ي، بيمارستان
و انتقال آن به پايين دست، كه نه تنها هاي صنعتي مجموعه در بلكه سالمت خانواده ها،قناتحيات به كوره قنات هايي كه

ميكنند اطراف اين منبع آبي زندگي مي و هر چه طول كوره قنات بيشتر باشد سالمت آب بيشتر در خطر را تهديد كند
.است

بر-3-2-1 :ازه قناتسعوامل موثر

و كافي براي و اليروبي عدم تخصيص بودجه الزم درمرايبهنگي بين مالكانماهو عدم ها قناتانجام مرمت شاركت
و نگهداري از قنوا در،تبازسازي و حريم اجراي برنامه مسدود كردن قنات و عدم توجه به قنات هاي عمراني در مسير قنات

مي آن در اين گونه طرح ها عمرا .هاي قنات نام بردده ترين داليل تخريب سازهتوان

:و مسائل اجتماعي آموزشيو فرهنگي مسائلو ضعف مديريتي-3-1

دربادر نهايت و كشاورزان شده آمد كافي براي كاربرانعث عدم و متروك نتيجه آن مهاجرتو آب ها قنات شدن به شهرها
خ كهو .شهرها نيز در اين مساله بي تاثير نبوده است صنعتي شدنالي شدن مناطق از سكونت شده است

قن-2 و بهبود وضعيت آبدهي آب بومي مديريتجهت توسعهاتواقدامات جهت احيا :منابع

و صحيحهمه اقدامات در اين ضمينه نياز به شناخت و اجراي صحيح پتانسيل كامل و مديريت و هاي موجود در هر منطقه
و هواييهر قنات. داردكافي سرمايه گذاري و فرهنگي-اقتصادي،با توجه به شرايط آب سيستم،منطقه جغرافيايياجتماعي

براي همچنين.باشدمتفاوت تواندميسيستم بهره برداري هر قنات با قنات ديگرودداربهره برداري منحصر به فرد خود را 
و انجام عمليات مهندسي جهت بهبود كارآيي قنات اهرسيدن ها از كامليت طالعااشتندابهز نيامورد نظر داف به

مييك حوضهژئولوروژهيدويكژلوروهيدت خصوصيا و موجوي شناخت پتانسيلهاباان تا بتوباشد، ها -و سرمايهمديريتد
.دست يافتگذاري صحيح در هر منطقه به اهداف مورد نظر

و بهبود وضعيت و كيفي اقدامات مهندسي در احيا مي ها آبدهي قنات كمي توان به چهار قسمت تقسيم كرد كه در زير را
.پردازيمبه آنها مي
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و مرمت سازه-1-2  هاي موجودقنات احيا

و احيا ميسرمايه گذاري بخش دولتي، مرمت و متخصصان بومي.طلبدو صاحبان قنات را و براي انجام اين كار نياز به مقني
ودر اين بخش اجراي عمليات الير. باشدمي و شناسايي درز و جداره قنات همچنين شكاف وبي انجام عمليات كف هاي كف

.رسدكني در مادر چاه ضروري به نظر مي

ازهمچنين به براي جلوگيري .توان خشكه كار قنات را ايزوله كردميها به قنات قنوات در مسير ورود فاضالب ورود آلودگي
دراآب انتقال كار وظيفه خشكه و و يا لولهدارد هاي پلي اتيلن ايزوله شود،ر صورتي كه اين بخش توسط ديوارهاي سيماني

واز ورود  مي فاضالب انواع آالينده هاي زيست محيطي آب هاي شهري جلوگيري و به اين ترتيب از خطر آلودگي در شود
قنهمچنين. شودمسير محافظت مي و حريم آن تهيه نقشه كامل از آسيب آنها از ديگر راهكارهاي جهت جلوگيري از ات

.باشدجهت محافظت قنات ها مي

و پخش سيالب(هاهاي مهندسي در باالدست قنات جهت افزايش آبدهي قناتانجام فعاليت-2-2 )كنترل

و چشمهها، چاهتقويت آب قنات باعث تواندپخش سيالب مي و كويريدر مناطق شود كه ها ها  براي مقابله با بحران خشكي
و پراكندگي مناطق مناسب براي پخش سيالب.استبرخوردار از اهميت بيشتري خشكسالي ارزيابي، با توجه به گستردگي

يابي مناطق مختلف براي دستيابي به الگوهاي بهينه در مكانلحاظ معيارهاي به كار گرفته شده عملكرد پخش سيالب از 
و نقشهو استفاده از عكسديدهاي محلي انتخاب محل پخش سيالب بازدر. يك امر ضروري است هاي هاي هوايي

و همباراننقشه گرافي،توپو و تاسيسات موجود،كاربرراه،پوشش گياهي،هاي هم تبخير و توان سيل خيزي ها ي اراضي
و استفاده حوضه ن براي پيداكردن مناسب تري از سيستم اطالعات جغرافياييهاي مسلط به منطقه مورد نظر پخش سيالب

.باشدميو مهم پخش سيالب ضروري براي محل

 ها كنترل خروجي آب قابل استحصال از قنات-3-2

مياغلب آب قناتاز آنجا كه ميها به مصرف كشاورزي و يكي از خصوصيات قنات آبدهي در تمام طول سال اين. باشدرسد
بدمساله باعث مي و هدر رود،ون برنشود كه آب زيادي در طول فصل غير زراعي در فصول غير آبدهي قنات امه ريزي بماند

و طراحي راهكارهاي استفاده بهينه از اين قسمت آب حاصل است هاي زياديزراعي داراي پتانسيل و جا براي برنامه ريزي
. باشدشده از قنات با توجه منطقه جغرافيايي خاص هر قنات مي

 طراحي مخازن ذخيره-1-3-2

دري استفاده از آب قناتكارهايكي از راه و يا استفادهاستفاده جهت مخازنها در فصل غير زراعي ذخيره آن  هاي ديگر
ميكشاورزي ميبطوري.باشداز آن در فصل زراعي و نزديك به كه از توان در كنار رشته قنات در يك منطقه مناسب  يكي
ا هاي قنات،ميله چاه و با توجه به دبييك محل مناسب يك نتخاب از نزديكترين. ساخت ذخيره مخزنو ميزان آب مازاد،

و دو تونل زيرزميني به مخزن ذخيره چاه قنات و خروجي يكيبا. شودمي لوله گذاري حفر و كنترل ورودي نصب شير
و ديگري براي خروج آب ذخيره شده به قنات در فصل مخزن در فصل غير زراعيجهت ورود آب قنات به  جهت ذخيره

مي اعيزر در.شودتعبيه و نگه داشت آب در مخزن پس از ذخيره سازي آب قنات در،ذخيرهمخزن در فصل غير زراعي
و دبي قنات را افزايش داد تا از به قنات تزريق آب ذخيره شده را توان با تنظيم خروجي از استخر به قنات فصل زراعي مي
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ج و هم راندمان آبياري را در فصل زراعي باال برد كه نتيجه اين طريق هم از هدر رفت آب در فصل غير زراعي لوگيري كرد
درآن افزا و و بهبود محصوالت كشاورزي مييش و اجراي اين سرمايه گذاري براي.شودآمد كشاورزان  مخازن طراحي

مي تواند در جهت توسعه پايدارميتوسط دولت .نقش اساسي داشته باشدباشند مناطقي كه داراي قنات

 سدهاي زيرزميني-2-3-2

ايجاد سدهاي نيمه خشكو مناطق خشك در فصل غير زراعي در براي جلوگيري از هدر رفت آب ديگر يك راهكار
آقناآب. ميباشدزيرزميني  سدت در و ميگره خيرذبرفت پشت زسفردد نظر كميت از قناه ميني تغذيه كنندزيره آب

الا.مه مييابنداداناپذيرذبستر نفو ين سدها معموالً تا سنگا؛مييابدد بهبو كازما اگيررمه به ي سيهاربرم نجاا روشيني
احداجهت تعيين محل مناسبت قناروي مفصل بر ابر.ستاث آن اين منظواي ليهاوكه پتانسيلت قنااز هاييزهباا بتدر

تسپس.شودميتعيينو شناسايي، ميباشندرا دارا مينيزيرزسداثحداجهت  سداثحداجهت محلرين مناسب
برزيرز كا. شودميتعيينو برفتي شناساييآشاخص ظرفيت ده از ستفاابات قناروي ميني اگيرربا به ن جرياروشيني

زها شد در كوره قنات يرسطحيي و در توسط سد متوقف آمخزه زخانه تشكيل يك سفررودبرفتي بسترن مينيزيره آب
ادهستفاابا همچنين.هددميود محد زكميهانفت جرياررهدان از ين سدها ميتواز دامينيزيرآب كمي برفتهاآخل از

وكري عمق جلوگير اث سدهاي زيرزمينيحداتعيين محل مناسب جهتو يابي صحيحنمكا.د نمو ايتهدت خل قنادابه ده
ميو بهبود وضعيتهاتتغذيه قناكنترل آبدهي در فصل غير زراعي باعثبروهعال،تقناروي بر  . شودسفره آب زيرزميني

:آب بهينه سازي در بخش مصرف-4-2

هايي كه براي اصالح الگوي مصرف نياز به زيرساخت.باشدميمصرف در بخش منابع آب اصالح مديريت مهمترين مساله در
.باشد كه در زير تشريح شده استمي

آهاي مختلف مديريتيها در بخشفعاليت انجام-1-4-2 و و پژوهشي، فرهنگي  موزشي

و توسعه يافته در ميسعي بر آن است جوامع پيشرفته و احيا كنند بلكه كوشند هر روز كه نه تنها منابع طبيعي را حفظ
و تكنولوژي پيشرفتة روز بيابند،راهي نو براي پيوند روش و علم همو در اين راستا به پيشرفت هاي موفق سنتي هاي زيادي

اي.دست يافته اند و آموزش جهت استفاده صحيح از تكنولوژي لذا جهت دستيابي سريعتر به اهداف جاد ساختار فرهنگي
ميمورد نظر  و تحول. باشدضروري به براي تغيير رويكرد براي قدم برداشتن در راه تحول. باشدميزيربنايي محكم نياز

و ها توجه به قنات و مستقيمي با يكديگر دارند اين دو عامل.استبسيار ضروري سازي فرهنگ آموزش رابطة نزديك
و بطوريكه و از سويي سيستمآموزش، بدون وجود بستر فرهنگي الزم در جامعه اداري كشور، كاري از پيش نخواهد برد

و تكنولوژي روز بي شك يا با شكست  و آماده كردن بستر فكري جامعه، بدون داشتن علوم، دانش ديگر، فرهنگ سازي
و يا مسيري بسيار طوالني را طي خواهد كردمواجه خواهد  ع. شد به موازات املاز اينرو توجه بيشتر به پيشبرد هردو

و اثربخش يكديگر بسيار و سازه هاي آبي تاريخي از جمله تالش هايي تأسيس مركز بين المللي قنات. باشدمي مهم  بوده ها
و فرهنگ سازي كه ا.صورت گرفته است در تحقق آموزش و طبيعي حفظ شودتا ازو. ين ميراث ملي يزد به عنوان يكي

و ايران باني هدايت پژوهشمهمترين دارنده هاي بين المللي قنات در جهان هاي قنات در جهان، محل تاسيس اين مركز
عل هاي علمي،برگزاري گردهمايي آموزش انتقال فناوري، تحقيقات، هدف اين مركز.معرفي شده است وميانتشار كتب

و تأثيرگذار هستند؛ امااگرچه چنين فعاليت. همكاري با ساير سازمان هاي زيربط عنوان شده است كافي هايي بسيار مفيد
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مينيستند و انتقال فن ساخت قنات به ساير نقاط جهان تاكيد دارد، به نظر در.رسد بيشتر بر جنبه تاريخي قنات و كمتر
و كيفي آب و قنات ضمينه بهبود وضعيت كمي و انجام كارهاي مهندسي كه باعث بهبود كمي و مديريت در مصرف آب ها

ميكيفي آب قنات و حيات.شود تاكيد داردها و زنده اي هستند مناطق برخي از اين در حاليست كه قنات ها موجودات پويا
ميكويري به آن وابسته است  حو اين مورد باتواند مهمترين مساله جهت ها خشك شد چرا كه اگر قناتفظ قنات ها

و ضمن بوجود آمدن مسائل اجتماعي شوند نيز با گذر زمان از بين ها قنات ساختمان،مردم مناطق به شهرها مهاجرت كرده
و و تاريخي ها از جنبهاهميت قنات خواهد رفت همچنين دستيابي به همين اهداف.از بين خواهد رفت نيزهاي فرهنگي

هذكر شده از سوي اي ضمن اينكه همه قنات هاي موجود كشور در فهرست. هايي داردم خود نياز به زيرساختن سازمان
و حمايت اين سازمانميراث ملي ثبت نيستن و تحت پوشش رلذا اگر بتوان همه قنات.ها قرار ندارندد ا در فهرست ملي ها

ب مديران، مختلف دولتي،هايانلذا همت ارگ.شد رنامه حفاظتي آنها با جديت بيشتري پيگيري خواهدايران ثبت كرد
و محققان علوم مختلف مربوطه و بومي هر محل كارشناسان و ايجاد يك بانك اطالعاتيو متخصصان با تجربه محلي

ميها كه ميراث تاريخرا ميطلب كه ضمن حفظ قناتمنسجم دست به اقدامات شوند، تحت يك مديريت واحدي محسوب
وعملي اساسي  در. ها بزنندقنات بهبود وضعيتو نگهداري در جهت حفاظت و تحقيقات گسترده تري همچنين پژوهش

و كميت آب قنات و عدم وقوع مشكالت اجتماعي كه در صورت ها ارائه دهند تا عالوه بر حيات قناتزمينه بهبود كيفيت ها
مياز بين رفتن قنات و افزايش ها بوجود و آمايش سرزمين شوند ليداتتوآيند، باعث توسعه .و رفاه

و بحث :نتايج

توسعه جمعي تاريخ بشري است كه براي ايجاد سكونتگاه، اجتماعات پايدار، قنات از شگفت انگيزترين كارهاي دسته
و با و رونق اقتصادي و برنامه كشاورزي به مديريت و احاطه.وجود آمده است ريزي احداث قنات نشانگر ژرف نگري

و تكوين يافته در طي سدهگ و از گونه اي نظام مهندسي ديرپا هاي طوالني برخوردار ذشتگان بر دانش مهندسي آب است
و رشته و ابعاد قنوات طي قرون. سازه را شامل شده استو هاي فني نظير معماري، زمين شناسي، هيدروليكبوده است

بيمتمادي در دوره ازشداجدامروزه.اندبودهالن طبيعي منابع آب زيرزميني هاي خشكسالي بهترين حافظ تعادل ن
وفرهنگي گذشتهي سنتها و مشكالدجو، شارف،يگزينجايهاسامانهدر ها ساييرنات ترنساآي سترسدايربتامكاناندهم

وآببه ش باعث خشك هاي سنتي تلفيق آن با روشعدمو عدم فرهنگ استفاده درست از تكنولوژي ها دن قناتو متروكه
و نابود شدن يك شيو. شده است آبهمحو قنات، باعث از بين رفتن و يا يك نوع از انواع بهره برداري از منابع استحصال آب

و يك ميراث گران بهاي تاريخي مي و از طرف ديگر باعث محو يك فرهنگ به.استشود، هاي خشكساليهمچنين با توجه
د و افزايش نياز به آب به و نقشي كه قناتاخير و در اين راستا ايفا كنند، برنامهتوانندميها اليل گوناگون ريزي درست

و بهره برداري همه جانبة قنات مي ها مديريت و ضروري به نظر شايسته است مجموعه اي از تدابير مهندسي،. رسدالزم
و ايده پردازي، در كنار استفا و انتقال دانش گذشتگان به نسلاداري، قانوني، ايجاد كانون هاي تفكر هاي ده از دانش بومي

و  و بهره برداري بيشتر و تقاضاي آب و ترويج آموزش با هدف برقراري تعادل در عرضه -از منابع آب قناتتربهينهامروزي
و برنامه ريزيبلذا بايد. هاي كشور صورت گيرد وقنات،ا فرهنگ سازي و مرمت را ظرفيت هاي بهره ها را احيا برداري آن

و آبز آن جهت مقابله با تنشا شناسايي ، پخش سيالبو كنترل. پايدار استفاده نمود دانش بومي به صورت توسعهوي هاي
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و اليروبي مستمرها، براي تقويت آبدهي قنات عيتو ممنوو نظارت دقيق بر حفظ حريم تعيينحريم،انجام عمليات مرمت
د و نيمه عميق قنحفر چاههاي عميق ، به صورت سدهاي زيرزميني ها در فصل غير زراعي،كنترل خروجي قناتتوار حريم

و ثبت آنها در ميراث فرهنگي،،هاو توجه به بحث توريستي قنات محافظتو اصالح اگوي كشت تهيه شناسنامه براي قنوات
درو موثر كه باعث مصرف كمتر  و بهبود محصوالت كشاورزي كه نتيجه آن افزايش و آب و ايجاد انگيزه در جوانان آمد

و مالكان قنات، مي مكشاورزان و درشود، همچنين ذخيره آب در استخرها و استفاده خازن هاي جانبي از زمان غير ضروري
و سرمايه گذ وآن، توجه -، بطوريكه در اين سالدانش بومي در روستاها سعهتوفزايش مديريتا اري بيشتر دولت در روستاها

برزسكنه شدن روستاها از خاليبا هاي اخير مي،هاتقنادي نابواي مينه تواند از جمله اقداماتي باشد كه فراهم شده است
و توسعه محافظت، در جهت .صورت گيرد از منابع آب زيرزميني به صورت قنات پايداردانش بومي به صورت استفاده بهينه
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