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 چكيده
قسمت اعظم از سرزمين ايران يا به عبارت ديگر بيش از دو سوم از وسعت خاك. اقليمي استخشكي در ايران يك واقعيت

و از سوي غرب به كوهپايه هاي كشور كه فالت مركزي ايران را تشكيل مي دهد از سوي شمال به كوهپايه اي جنوبي البرز
و در و در شرق بخش وسيعي شرقي زاگرس مي رسد بر جنوب به كناره ها منتهي شده از سرزمين هاي شرقي ايران را در

و بياباني است. مي گيرد و دشت مي باشد خشك . اقليم اين ناحيه كه شامل كليه سرزمين هاي داخل فالت اعم از چاله ها
و هواي آن يكي طوالني بوده مدت گرماي خشك كه گاهي بيش از ماه در سال است، ديگري7از ويژگي هاي كلي آب

و 250تا30ريزش آن در سال از باران كه مقدار و بيشتر آن در كوهپايه هاي جنوبي البرز ميليمتر تجاوز نمي كند
اگر نظري به وضع ساختمان طبيعي ايران بيافكنيم خواهيم ديد كه قسمت. كوهپايه هاي جنوب غربي زاگرس مي بارد

و در و كويرهاي شور تشكيل مي دهد و بيابان و شرق ايران حقيقت يك چهارم مساحت ايران از بيابان عمده از مركز
و آبياري در ايران پيشينه. پوشيده شده است و بر خالف بسياري از مناطق دنيا، وضعيت آب هاي فراتري از تاريخ مدون دارد

و هوايي در ايران به گونه و آب و جغرافيايي و در دسترس باشد، اي اي نبوده است كه آب در محل تجمع مردم، مهيا ن به
به ساكنين ايران از روش.اند تا آب را تامين كنند سبب ايرانيان در طول تاريخ همواره كوشيده هاي مختلف استحصال آب

و درك مردم نسبت به بحران آب در ايران.كرده اند ويژه جمع آوري آب باران استفاده مي در اين مقاله، به اهميت آگاهي
و لزوم ارتقاي اين آگاهي .ها را بررسي خواهيم كردمي پردازيم

 آموزش، سطوح آبگير، بحران آب، نگرش، توسعه پايدار: واژه هاي كليدي

 مقدمه
و كيفيت آن و مشكل كمبود آب مسائل عديده اي را براي مسئولين برنامه،منابع آبي در كشور ما در مرحله بحراني است

و كارشناسان بوجود آورده است منابع آب كاهش يافته اما بتدريج به روز نياز به آب افزايش يافته،در واقع روز.ريزي كشور
و دستور كار.است مسائل. تاكيد بسياري بر اصول اساسي مديريت در آب دارند،كنفرانس جهاني ريو21بيانيه دوبلين
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. شناخته شده استمسأله اصلي جهان بعنوان دومين،مربوط به مديريت آب از ديدگاه سازمان ملل پس از مشكل جمعيت
بر اساس شاخص كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد، ايران جزء كشورهاي شديدا كم آب مي باشد چرا كه در حال

ا68حاضر از  40ين شاخص حداكثر درصد از منابع آب قابل استحصال ساليانه خود استفاده مي كند، در حاليكه مقدار
و خالدي،(درصد مي باشد ميليارد مترمكعب منابع آب تجديدشونده3/8استان خراسان رضوي با داشتن.)1379 رحيمي

كه 1500ميليون نفر، ميزان سرانه آب تجديدشونده آن حدود5/5و با جمعيت بيش از  درصد21مترمكعب مي باشد
.تر از ساير نقاط مي باشد كمتر از سرانه آب كشور مي باشد بنابرايـن وضعيت در استان خراسان رضوي به مراتب بحراني

و پرداختن به فعاليتهاي كشاورزي، نشانگر بررسي و طايفه اي كه هاي انجام شده در باره سكونت هاي جمعي اين است
آب خاورميانه عليمنطقه اسهوايي خشكو رغم دارا بودن شرايط تو نيمه خشك، مهد كشاورزي بوده

,1975)Mashash.(با آببه نظر مي رسد داراي تفاوتهاي،هوائي در اين منطقهو توجه به شواهد موجود، شرايط
بي شي با شرايط فعلي نبوده استفاح آب شك ساكنين اين ناحيه از كره زمين از روشو از اين رو هاي مختلف استحصال

).Cullis&Pacey, اندكرده به ويژه جمع آوري آب باران با استفاده ازسامانه هاي سنتي استحصال آب استفاده مي
و آثار باقي مانده كشف شده از سامانه هاي سنتي استحصال آب مي باشد كه امروزه نيز با (1386 دليل اين مدعا شواهد

مي گذشت هزاران سال در برخي نقاط هنوز .شوداز آنها استفاده
و بكار گيري ابتكار هاي انجام شده براي تعيين در بررسي و محل ابداع  ده از آب باران براي مقاصد مختلفاستفا زمان

)(Cullis & Pacey,1986  از، به هاي مشخص شده است كه تاريخ استفاده از آب باران به سال) Ionides  )1939نقل
پس از بررسي امكان باز سازي كانال آبيار شهر بابل 1972سالدر  Ionides.بسيار دور قبل از ميالد مسيح با زمي گردد

و مطالعه در خصوص سامانه هاي تأمين آب در كشور اردن اظهار داشته است كه :در كشور عراق
در ذخيره آب باران در مخازن زير زميني يكي از قديمي ترين روش« و مصرف و ذخيره آن براي تأمين آب هاي اتصال آب

ه و طول دوره اي خشك سال در خاورميانه بوده است به طوري كه امروزه نيز به توجه به گستره وسيع سرزمينهاي خشك
و دانش و تكميل سامانه هاي سنتي سطوح آبگير باران با فن نيمه خشك در اين منطقه از جهان، احياي شيوه هاي سنتي

ب و افزايش نياز به تأمين آب ونوين به دليل رشد فرآينده جمعيت و هاي طبيعي توان راي مصارف مختلف از يكسو موجود
آلقوه براي احداث چنين سامانه هايي از سوي ديگر، مي تواند راهبا دركار اساسي براي مقابله با كمبود اين منطقهب

».باشد
به،محدود به نقاط خاصي در كره زمين نمي باشد،هاي به عمل آمده جمع آوري آب باران از پشت بامها براساس بررسي

دركشورهائي نظير چين، هند، تايلند،. باز استفاده مي شده استش در بسياري از نقاط جهان از ديرطوري كه از اين رو
براي تأمين ايران، جمع آوري آب باران از پشت بامها به طوري عمدهو مالزي سنگاپور، گوام، انگلستان، آلمان، تايوان، فوجي

و مصارف خانگي متداول بوده است مستندات بدست آمده نشانگر اين است كه در نواحي شمال شرقي ايران. آب شرب
و مراوه تپه، به دليل اندكي رودخانه هاي داراي واقع در حاشيه درياي خزر به ويژه در نواحي تركمن نشين نظير آق قالع

س و كيفيت پائين آبهاي و شور بودن منابع آب زيرزميني، جمع آوري آب باران از پشت بامها جريان هاي پايه طحي
و خانگي در اين مناطق بوده است (متداولترين روش تأمين آب براي مصارف شرب استفاده از اين روش ). 1376قدوسي،.

و وجود كاروان سراهاي متروكه به ويژ. اد واقع در تركمن صحرا ادامه داردامروزه نيز در نفيس آب ه در مسير جاده ابريشم
و كوههاي قلعه مي،اند پر شيب واقع شده نظامي در نقاط صعب العبور كه اغلب در قله تپه ها كه اين تصور را قوت بخشد
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و استحصال آب باران انجام مي شده است و آجر فرش شده،. تأمين آب از طريق جمع آوري وجود پشت بامهاي سنگفرش
ر آنچه در زمينه.ي از داليل اصلي اين مدعا مي باشدخنمون هاي سنگي در نزديكي چنين آثارسنگهاي صيقلي شده در

و جمع مي آوري آب از پشت بامها و سطوح مصنوعي آبگير روزميني مطرح پذيري بهينه سازي امكان،باشد حياط منازل
بر استفاده از منابع آب قابل دسترس است كه مي نيازهاي انسان به آب به ويژه در مناطق طرف كننده قسمتي از تواند

و شهرهاي بزرگ از نظر تأمين بديهي است استفاده از اين روش در مناطق پر جمعيت. روستائي براي مصارف مختلف باشد
مي،آب شرب شود، نمي به داليل زيادي از جمله آلودگي هوا كه باعث كاهش شديد كيفيت آب باران براي مصارف شرب

مي.د كننده نيازها باشدتواند برآور توان بخش قابل توجهي از آب مورد نياز براي مصارف غير اما در چنين مناطقي نيز
شرب را از طريق جمع آوري آب باران از پشت بامها، حياط منازل، سطوح غير قابل نفوذ روزميني مانند سطح خيابانها،

و امثالهم تأمين نموسطح غير هاي داراي زمين  مثال جالب در اين مورد، جمع آوري آب از پشت بام ساختمان.دقابل نفوذ
و سطوح غير قابل نفوذ روزميني در پاركها در كشور سنگاپور است و منازل، باند فرودگاه ها، سطح خيابان به. هاي بلند

آطوري كه ام خنك كننده بياري فضاهاي فضاي سبز، تأمين آب براي سيستمهاي روز از آبهاي جمع آوري شده براي
و ژاپن استفاده مي و آتش نشاني در كشورهاي سنگاپور، تايوان، انگلستان .شود ساختمانها

و روش ها  مواد
فارس، يزد، آذربايجان شرقي، همدان(استان كشور5در 1389در سال مطالعه اي ميداني كه توسط نويسندگانبا توجه به
و قشر نوجوان در رابطه با كمبود منابع آبي انجام شد، اين)و گلستان و حساسيت مردم در جهت بررسي ميزان آگاهي

) سال12-15رده سني(جامعه آماري مطالعه مذكور، كليه نوجوانان. مطالعه با انجام تحقيقات كتابخانه اي صورت پذيرفت
و6و مردم كشور ايران بود كه نمونه نوجوانان به طور خوشه اي از استان آذربايجان شرقي، تهران، فارس، گلستان، همدان

از. گروه نوجوانان از ميان دانش آموزان مقطع راهنمايي انتخاب شدند. يزد انتخاب شدند هر3مورد مطالعه مدرسه در
و جمعا تعداد استان با لحاظ جنسي ت دانش آموزان از بين مدارس هر كدام از استان ها، به طور تصادفي انتخاب شده

و5نمونه عموم مردم نيز از بين. پرسشنامه بين ايشان توزيع گرديد1168 استان آذربايجان شرقي، فارس، گلستان، همدان
و جمعا تعداد   SPSSداده هاي اين بررسي، با استفاده از نرم افزار.پرسشنامه در ميان آنان توزيع گرديد 727يزد انتخاب

و تحليل گرديد .تجزيه

و بحث  نتايج
و همكاران و حساسيت اقشار مختلف مردم چند استان)1389(در مطالعه اي كه توسط سميعي انجام شد، ميزان آگاهي

و مردم كشور ايران) سال12-15رده سني(جامعه آماري اين تحقيق كليه نوجوانان. نسبت به بحران آب، بررسي گرديد
از بود واستان آذربايجان شرقي، تهران، فارس،6كه نمونه نوجوانان به طور خوشه اي و يزد انتخاب شدند گلستان، همدان

استان آذربايجان شرقي، فارس،5نمونه عموم مردم نيز از بين. پرسشنامه بين ايشان توزيع گرديد1168جمعا تعداد
و جمعا تعداد  و يزد انتخاب كه.پرسشنامه در ميان آنان توزيع گرديد 727گلستان، همدان 40حدود تنها نتايج نشان داد

درصد از مردم نسبت به اين مساله30و تنها حدود دارندآب آگاهي ها نسبت به مساله بحران درصد مردم در اين استان
و احساس مي كنند كه بايد در زمينه بهبود وضعيت آن كاري انجام داد  در تحقيقي كه وسكوئي.)1جدول(حساس هستند
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محيطي زنان روستايي انجام دادند، نتايج در رابطه با نقش آموزش زيست محيطي در مديريت زيست) 1389(و الهيجانيان
و نقش زنان در مديريت محيط زيست،  نشان داد كه بين عالقمندي نسبت به محيط زيست، نوع آموزش زيست محيطي

و معني داري وجود داشت در.رابطه مثبت همچنين در مطالعه اي در رابطه با ميزان پرداختن به مسائل زيست محيطي
و محتوايي كتب درسي مقطع راهن مايي، محققان اظهار داشتند كه با توجه به اينكه ايجاد بينش يكي از اهداف هر متن

و محتواي كتاب هاي درسي دوره راهنمايي در زمينه محيط زيست، اين ويژگي را ندارد، بنابراين پيشنهاد مي گردد  است،
و بينش گردد كه در انتخاب محتوا به گونه اي برنامه ريزي گردد كه كسب دانش، مو و(جب ايجاد تغيير در نگرش ديبايي

نقش آموزش هاي مردمي فضاي سبز شهرداري تهران در تغيير بينش"در بررسي ديگري تحت عنوان).1388الهيجانيان، 
، محققان دريافتند كه محتواي دوره آموزشي، تاثير مثبتي بر ميزان بينش"شهروندان پيرامون سالم سازي محيط زيست

و ميردامادي،(دان نسبت به سالم سازي محيط زيست داشته است شهرون ).1386اسماعيلي

و حساسيت مردم.1جدول آب5ميزان آگاهي  استان نسبت به كمبود

مردم آگاهي حساسيت

فارس 5/40 9/14

يزد 7/65 25/37

گلستان 7/55 3/25

آذربايجان شرقي 8/31 3/19

همدان 7/57 6/27

و تالش ايرانيان براي استحصال آب باران در سال هاي دور نشان مي دهد كه مساله كمبود آب كامال براي مردم ملموس
و نگهداري آب از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيده اند و آنان براي حفظ كه. جاافتاده بوده است با اندكي تامل در مي يابيم

بنابراين مي توان.و يا نيمه خشك محل سكونت خود بوده است عامل اصلي اين تالش، درك درست مردم از اقليم خشك
نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم افراد جامعه ما هم اكنون نيز، همان گونه كه پيشينيان عمل كرده اند، آب را بصورت بهينه 

و درك آن ها را در اين زمينه باال ببريم ه. مصرف نمايند، در ابتدا بايد آگاهي ر ايراني بداند كه در منطقه بدين معنا كه اگر
و احتماال در فصول گرم سال با مشكل كم آبي مواجه خواهد شد، و يا نيمه خشك زندگي مي كند و هواي خشك اي با آب

و ذخيره آب روي خواهد آورد در(در ميان راهكارهاي موجود، جمع آوري آب باران به علت پاكيزگي. به جمع آوري
.، مي تواند راهي مناسب در جهت بهبود وضعيت آب در كشور باشد)مناطقي با عدم آلودگي هوا
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و روش زندگي نيازمند ارتقاي آگاهي و تغيير سبك و نگرش ها، موجب تغيير رفتار در فرد مي شود آگاهي، تغيير ارزش ها
و تغيير ارزش هاي فرد مي باشد و مطالعات مشابه نشان مي دهد كه رابطه. ها معني داري بين آموزش نتايج مطالعات باال

و سبك زندگي وجود دارد و تغيير نگرش و حل مساله بحران آب، يكي از مولفه هاي توسعه. مناسب تامين آب شيرين
و سازمان ملل، سال هاي  بدين معنا كه همه. اعالم كرد"آموزش براي توسعه پايدار"را دهه 2014تا 2005پايدار است

. عه پايدار را درك كنند تا مشاركت در تحقق آن بتواند در هر سطحي از جامعه اتفاق بيفتدمردم بايد از طريق آموزش، توس
و غيررسمي، براي تمام اقشار جامعه اعم از كودكان، بنابراين طرح ريزي برنامه هاي آموزشي، بصورت آموزش هاي رسمي

و ضروري بنظر مي رسد و دانشجويان الزم و كيفيت آب را بگونه اي مطرح چنانچه بتوانيم مسال. بزرگساالن ه بحران كميت
و هم دريابند كه مي توان اين وضعيت را بهبود بخشيد، در آن زمان كنيم كه تمامي افراد هم درك درستي از آن پيدا كنند

و جمع آوري آب باران باشيم و نگهداري منابع آبي . است كه مي توانيم شاهد عملكرد خودجوش مردم در زمينه حفظ

 رست منابعفه
ن وسكوئي ا. اشكوري، (و الهيجانيان،  زنان محيطي زيست مديريتدر محيطي نقش آموزش زيست، بررسي)1389.
و فنون منابع طبيعي،)مازندران استان غرب منطقه:موردي مطالعه(روستايي .75-88):4(5، فصلنامه علوم

ش او. ديبايي، (الهيجانيان،  محيط آموزش محورهايبر تأكيدبا راهنمايي مقطع درسي برنامه هاي، بررسي)1388.
.177-184):3(6زيست، علوم محيطي،

س م. اسماعيلي، (و ميردامادي، ، بررسي نقش آموزش هاي مردمي فضاي سبز شهرداري تهران در تغيير بينش)1386.
.639-655):3(13شهروندان پيرامون سالم سازي محيط زيست، علوم كشاورزي،

و حيمير ح (ي،هخالد، اجهاان آب در بحر)1379. و رايرن و باي ههعاان يهارهكارانس مليالين كنفراو. آن مقابله
داجها، خشكساليوبيآمقابله با كم نكرمان ستاانشگاهيد
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