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 های کلیدی واژه  چکیده
آبخيز  هاي ضه شود كه در حو اي محسوب می منطقه و يك منبع جهانی هديه الهی و آب شيرين

مختلفی يافت  و روشهاي آن به اشكال  اصی از جهان قابل دسترس است و به دليل محدوديتخ

هاي  هاي طبيعی به محيط امروزه با توسعه شهرها و ساير زير ساختها و تغييردركاربري .شود می

و هيدروليكی متفاوت  مصنوعی و دست ساخت، شاهد ايجاد محيطهائی با رفتارهاي هيدرولوژيكی 

ابر حوزه برابر با مساحت كل  6ميليون هكتار شامل  161حوضه هاي آبخيز كشور  . .باشيم می

عدم توجه به وضعيت نابسامان آب . ميليون هكتار آن سيل خيز است 11كشور می باشد كه حدود 

كشور از يك سو و توقع بيش از حد در استحصال و تامين آب بدون انجام كارهاي زير بنايی از 

ايجاد بحران آب و خشكسالی و نگرانی هاي سياسی، اجتماعی و اقتصادي در سوي ديگر، موجب 

ميليارد متر مكعبت تخمين زده می شود  044تا  144نزوالت آسمانی در ايران . كشور شده است

داشتن متوليان مختلف آب، عدم مديريت صحيح و . كه به علت  گرماي فالت مركزي ميباشد

ميليارد متر مكعب آن  144تا  04درصد آن تبخير شده و فقط  04فقدان پوشش گياهی نزديك به 

مديريت جامع در حوضه هاي آبخيز طبيعی،  .به صورت آبهاي سطحی و زير زمينی جاري می شود

مديريت آبهاي سطحی آب شرب، بهداشتی، كشاورزي، صنعت و شهري و روستايی، بازيافت و 

مين می نمايد و موجب جلوگيري فرسايش آب مورد نياز دام و حيات وحش و فضاي سبز را تا

و نيز احياء وتوسعه جنگلها، م  راتع، چشمه ها، قناتها و رودخانهخاک، تقويت سفره هاي زيرزمينی 

 .ها ميگردد
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 مقدمه 

آبخيز به منظور تامين  و حوضه هاي در منابع آب مديريت پايدار

از  هاي آتی، نيازهاي نسل حاضر و حفظ اين منابع براي نسلآب 

امروزه با گسترش روند شهرسازي و  .باشد هاي اساسی می اولويت

هاي مصنوعی و دست ساخت،  هاي طبيعی به محيط در كاربري تغيير

ئی با رفتارهاي هيدرولوژيكی و هيدروليكی شاهد ايجاد محيطها

. شهرت يافته اند باشيم كه به آبخيزهاي شهري متفاوت می

تواند راهكارهاي  آبخيزداري بعنوان علم مديريت جامع آبخيزها می

در حوزه هاي را  بهره برداري و مديريت پايدار از منابع آبخيز

اجراي آن  با  و طراحی و تدوين نمايد طبيعی، شهري و روستايی

ضمن كاهش آلودگی ها، بحران هاي ناشی از خشكسالی را بطور 

دهد  044تا  144نزوالت آسمانی در ايران . چشمگيري كاهش 

ميليارد متر مكعبت تخمين زده می شود كه به علت  گرماي فالت 

و . مركزي ميباشد داشتن متوليان مختلف آب، عدم مديريت صحيح 

درصد آن تبخير شده و فقط  04فقدان پوشش گياهی نزديك به 

ميليارد متر مكعب آن به صورت آبهاي سطحی و زير  144تا  04

ميليارد متر مكعب از نزوالت براي  73. زمينی جاري می شود

مصرف آشاميدنی، كشاورزي و صنعت مصرف می شود و بقيه كه 

نزديك به دو سوم آب جاري را تشكيل ميدهد، به علت عدم 

اق زمين ذخيره شده و يا از طريق رودخانه مديريت صحيح در اعم

ها به دريا می ريزد كه در واقع غير قابل استفاده و آب در دسترس 

اين در حالی است كه سهم ياد . نسبت به نزوالت بسيار ناچيز است

و بر مبناي اصل توسعه پايدار و مديريت  شده با بهره برداري اصولی 

متاسفانه در . برابر باشد 14و حداكثر  7صحيح می توانست حداقل 

ا از منابع آبهاي موجود به صورت اصولی و صرفه جويانه  كشور م

با نابود كردن پوشش گياهی بر اثر بهره برداري . استفاده نمی شود

غير اصولی، چراي مفرط دام، استفاده از چوب براي تامين انرژي 

حرارتی و توسعه سطح مزارع كشاورزي در مناطق جنگلی، خاصيت 

 144فوذپذيري خاک كاهش  و ميزان تبخير افزايش يافته و حدود ن

ميليارد متر مكعب از كل نزوالت قبل از اينكه مورد استفاده قرار 

يك پنجم بقيه نيز . گيرند دوباره به صورت بخار به هوا باز می گردد

، .به جاي اينكه بستري مناسب براي تصفيه و ذخيره در زمين بيابد

ی سرازير شده و سيالبهاي خطرناكی را به بصورت آبهاي وحش

وجود می آورد مانند سيل نكا در استان مازندران و سيل در استان 

آب بسياري . گلستان كه خسارات جانی و مالی زيادي وارد آورند

از رودخانه هاي كشور ما بر اثر عوامل طبيعی و يا دخالتهاي 

ل  و به طور موضعی غير قاب استفاده شده است نادرست انسان ، آلوده 

كه تنها راهكار اساسی در مقابله با اين بحران ها نياز به تهيه و اجراي 

پروژه هاي آبخيزداري در سه حوزه طبيعی، شهري و روستايی 

نيازمند مديريت پايدار در انها هستيم كه بايستی با اصالح ساختاري، 

فراهم برنامه هاي فرهنگی و مشاركتی زمينه اجراي آن را در جامعه 

 .نماييم

 :مواد و روشها-6

 :طبقه بندی نابسامانی های آب کشور-6-6

عدم توجه به وضعيت نابسامان آب كشور از يك سو و سطح 
توقع بيش از حد در استحصال و تامين آب بدون انجام 

كارهاي زير بنايی از سوي ديگر، موجب ايجاد بحران آب و 

قتصادي در خشكسالی و نگرانی هاي سياسی، اجتماعی و ا

كشور شده است، كه می توان مسئولين و مردم را در تسريع 
تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها در برون رفت از بحران آب 

كمك كرد، لذا شناخت اين وضعيت نابسامان براي سامان 

عدم برنامه ريزي و سياست گذاري -الف: دادن آن عبارتند از
اي آبخيز با توجه كالن در كنترل و استحصال آب در حوضه ه

مثال سازمان جنگلها، مراتع و  .به مناطق سيل خيز كشور

كشور اقدامات موثري در مديريت حوضه هاي  آبخيزداري

آبخيز طبيعی انجام داده است، اما تنها بعنوان يك بخش دولتی 
كالن حوزه كشور قادر به اجراي كامل اين پروژه  6در سطح 

اههاي دولتی، غيردولتی و ها نمی باشد و همكاري ساير دستگ

مردم را می طلبد، در حاليكه ساير دستگاهها مانند شهرداري ها 
و دهياريها در مديريت آب شهري و روستايی اقدامات موثر و 

اند   -ب .چشمگيري را ميتوانند انجام دهند، ولی انجام نداده 

پايين بودن سطح تحقق مديريت يكپارچه آب در سطح كشور 
اخل و ضعف و هماهنگی بين بخشهاي مرتبط وجودتد: مانند

آب با منابع، عدم وجود برنامه ريزي بخشهاي  مختلف، عدم 

تببين ارتباط بين بخشها، فقدان نگرش سيستمی در برنامه 

ريزي، توسعه روز افزون مصرف آب در بخشهاي مختلف و 
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محدوديت منابع آب، عدم شفافيت سياست اقتصاد ومديريت 

ابع آب و عدم سازگاري برنامه هاي آب، افت كيفيت من

 .توسعه با ظرفيت منابع آب

 ضرورت مدیریت پایدار در منابع آب -2-1

متعلق به و  غير قابل جايگزين، مايه حيات، آب نعمت الهی
با مصرف  همه ساكنين يك سرزمين بوده و دسترسی به آب

حق همه  ت، كشاورزي و صنعتبهداش، براي شرب بهينه

كشورهاي در حال توسعه و ايران كه مديريت در . انسانهاست

صحيح منابع آبی بخوبی انجام نميشود و بحران آب در آنها 
جدي است ميتوان با اعمال روشهاي آبخيزداري درحوضه 

هاي طبيعی، شهري و روستايی، مديريت آبهاي سطحی شهرها 

و روستاها، بازيافت آب فاضالب خانگی ازحمام، دستشويی و  
ع آوري آب بارندگی از پشت بام ها می توان ظرفشويی وجم

مقادير زيادي از آبها  متاسفانه. آب مورد نياز را تامين كرد

بدليل عدم مصرف بهينه و توليد غير اصولی با آب مجازي  از 

دسترس خارج می شود، با بهينه سازي مصرف آب ميتوان به 
استاندارد سازي آن در استفاده از آب مجازي است دست 

آب مجازي، مقدار آبی است كه براي توليد يك . يافت

محصول و حتی ارائه خدمات خاص از لحظه شروع فعاليت تا 

به عنوان نمونه، . پايان فرآيند توليد مورد استفاده قرار می گيرد

براي توليد يك كيلوگرم غالت به طور متوسط نياز به مصرف 

ی براي توليد محصوالت دام. تمتر مكعب آب اس ۲يك تا 
نسبت به محصوالت كشاورزي به مراتب نياز به مصرف آب 

 ۵به عنوان نمونه توليد يك كيلوگرم پنير نياز به . بيشتري است

متر مكعب آب و براي توليد يك كيلوگرم گوشت  ۵/  ۵تا 

ا صادرات و واردات ب. متر مكعب آب است ۶۱نياز به مصرف 
شود كه به جا می  آب جا از كاال و محصوالت، حجم زيادي

متوسط . نام برده می شود« تجارت آب مجازي»از آن با عنوان 

حجم آب مجازي مبادله شده در جهان از طريق مبادالت كاال 
ميليارد مترمكعب در سال برآورد می  ۶۱۱۱و خدمات بيش از 

برابر كل منابع آب  ۶۲اين ميزان حجم مبادالت بيش از  .شود

ور كاهش فشار بر منابع به منظ. تجديدپذير ساالنه كشور است

آب، به كشورهاي كم آب توصيه شده كه به جاي توليد مواد 

غذايی از منابع آب داخلی، به واردات مواد غذايی مبادرت 

ورزيده و منابع آب داخلی را به فعاليت هاي داراي اولويت و 

در واقع، اگر كشوري يك .با ارزش افزوده باال تخصيص دهند

بخصوص محصوالت پر )تی محصول كشاورزي يا صنع
را به ساير كشورها صادر كند، در واقع نسبت به ( مصرف آبی

و تامين آب را در  صادرات آب مجازي اقدام كرده است

انتقال و مبادله آب . بخشهاي ديگر به مخاطره انداخته است
واقعی بين مناطق كم آب و پر آب، چه در داخل يك كشور 

پرهزينه بودن چنين پروژه يا به صورت بين المللی به علت 

براي ذخيره سازي و  بزرگهايی و نياز به احداث سازهاي 
در  ،انتقال آب در فواصل دور چندان منطقی به نظر نمی رسد

حالی كه مبادله محصوالت پرمصرف آبی، آسان تر و 

تجارت آب مجازي يك اتفاق جديد . اقتصادي تر است

سترش مبادالت بين نيست و همزمان با شكل گيري بازارها و گ
جوامع انسانی، اين نوع تجارت نيز بخصوص به صورت 

با وجود . مبادالت محصوالت كشاورزي گسترش پيدا كرد

اين، مفهوم آب مجازي و تجارت آن طی چند سال اخير، وارد 

مباحث علمی و سياستگذاري هاي ملی و بين المللی مديريت 

با افزايش شديد سال هاي اخير  .و توسعه منابع آبی شده است

جمعيت جهانی و تنش آبی در بسياري از كشورها، اين ابزار 
به عنوان يكی از راهكارهاي موثر در تامين امنيت آبی و 

غذايی جوامع مختلف بخصوص مناطق مواجه با كم آبی 

 اين مفهوم حتی بين مناطق مختلف. مطرح شده است

ميزان  .تنيز قابل توسعه اس ايران كشورهاي در حال توسعه و
 ۲مبادالت آب مجازي كشورهاي مختلف را می توان از 

و ( توليدكننده محصول)ديدگاه مختلف، كشور صادركننده 

در . برآورد كرد( واردكننده محصول)واردكننده آب مجازي 
ديدگاه اول منظور از آب مجازي، حجم آبی است كه به 

صورت واقعی براي توليد يك محصول در يك منطقه خاص 

 .كار می رودبه 



 منابع آب و استحصال آن با سه رويكرد آبخيزداري در حوضه هاي طبيعی، شهري و روستايی مديريت پايدار در

 

 

4 

ميزان آب مصرفی به شرايط توليد از جمله مكان و زمان توليد 

بالطبع توليد . و بهره وري مصرف آب بستگی خواهد داشت

يك كيلوگرم غالت در منطقه خشك نسبت به منطقه 
در اين روش، ميزان . برابر آب نياز دارد ۳يا  ۲مرطوب، به 

مصرفی  مبادالت آب مجازي هر كشور بر مبناي حجم آب

جهت توليد محصوالت وارد شده در كشور يا منطقه مبدأ 

در ديدگاه دوم، حجم مبادالت آب مجازي  .محاسبه می شود

يك كشور از ديدگاه كشور وارد كننده محاسبه می شود، به 

اين صورت كه اگر به جاي واردات يك محصول به يك 

كشور نسبت به توليد آن محصول در خود آن كشور اقدام 

مناطق عمده واردكننده آب . ، به چه مقدار آب نياز استشود

مجازي شامل مناطق آسياي جنوبی و مركزي، غرب اروپا، 

مفهوم آب مجازي از منظر  .تآفريقاي شمالی و خاورميانه اس

كاهش ضايعات مواد مصرفی مختلف بويژه محصوالت 

طبق محاسبات ساالنه، . كشاورزي نيز بسيار حائز اهميت است

در مراحل  ايراندرصد از كل توليدات كشاورزي  ۶۵ حداقل

مختلف توليد تا مصرف ضايع می شود، مقدار ضايعات آب 

ميليارد مترمكعب برآورد  ۶۲ناشی از ضايعات اين محصوالت 

برابر حجم آبی است كه  ۱۱اين حجم آب، حداقل . می شود

بنابراين تامين آب با روشهاي  .پشت سد كرج ذخيره می شود
تی پيشنهادي در اين مقاله امري ضروري و اجتناب ناپذير مديري

 .است

 آینده پژوهی-3-1

در زمانهاي دور اين  تصور وجود نداشت كه روزي جنگ بر 

سر آب بوجود آيد، اما امروزه با چالش هاي زيست محيطی، 

بحران آب و خشكسالی به وضوح در می يابيم كه جنگ بر 

رج می كنيم كه يك عده ما ميلياردها خ. سر آب نزديك است

انگشت شمار را با اكسيژن مصنوعی، آب  و غذا  به ماه و 

سياره هاي فاقد حيات برسانيم، اما در درجه اول به اهميت 

آب، حفاظت طبيعت زيبا و تنوع زندگی و تنوع گياهی و 

جانوري بر روي اين كره آبی قشنگ كه خانه ماست و در آن 

د از خاک پاک سرشت  بايد فرزندان آدم و حوا آفريده واح

از موهبت هاي الهی در طبيعت بطور عادالنه و بدور از 

بنابراين با آينده . اختالف و نزاع بهره ببرند، غافل هستيم
داراي گستره معنايی وسيعی هستند  پژوهی و آينده نگاري كه

و هر دو حوزه داراي پتانسيل هاي فراوانی براي مديريت 

در مقابله با پديده هاي شوم مييابد  ، ضرورتبحران می باشند

زيست محيطی متاثر از بحران آب و خشكسالی اقدامات جدي 

كالن حوزه كشور   6بر اجراي پروژه هاي آبخيزداري در 

بعمل آوريم و آيندگان را در استفاده و مديريت منابع آب 

 .سهيم بدانيم

 رویکرد زیست محیطی-4-1

تعداد شيرآبها در مثل معروفی است كه می گويد هر چه 

شهرها بيشتر باشد تعداد تخت بيمارستانها كمتر خواهد بود، 
متاسفانه بحران آب منجر به آلودگيها و ابتالء بسياري بيماريها 

 بحران آب تمدنبنابراين . در بسياري از شهرها شده است

هنگامی كه به اندازه كافی . جهان اسالمی را تهديد می كند

مورد نياز وجود ندارد، خطر بحران آب،  آب آشاميدنی
آشكار شدن آلودگی هاي ناشی از آب و بروز چالشهاي 

بحران آب يك مساله نگرانی . شود زيست محيطی حس می

هاي جهانی  است، سازمان ملل متحد و ديگر سازمانجهانی كه 

كنند كه هيچ  مانند سازمان غذا و كشاورزي، استدالل می

ها وجود ندارد، اما با شناخت عوامل  بحران آبی در اين مكان

بحران زا بايد گامهايی براي جلوگيري از بروز چنين بحرانی 

ند برداشته شود كه طرحهاي پيشنهادي در اين مقاله ميتوا

راهكارهاي مناسبی براي حل بحران آب در شهرهاي ايران و 

آبها در صنعت و زندگی . كشورهاي در حال توسعه ارائه نمايد

شهري و روستايی به طريق مختلف آلوده می شود، و اين 

آلودگی نه تنها باعث زيانبخش و بی مصرف شدن خود اين 

طح آبها می شود، بلكه در اغلب موارد سبب آلوده شدن س

وسيعی از ديگر آبها نيز می گردد به خصوص در نقاطی كه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 جمعيت زياد و متمركز است، مانند شهر تهران كه فاضالب

هاي آن، آبهاي سالم سطحی و زير زمينی را با هم آلوده می 

رعايت فاصله الزم بين جاده هاي آب و چاههاي . كند

فاضالب، ايجاد تاسيسات فاضالب، خودداري از ريختن 

روبه و آشغال و ديگر مواد به جوي هاي كنار خيابان ها از خاك

جمله اقداماتی است كه می تواند در جلوگيري از آلوده شدن 

در گذشته هاي دور از سوي ديگر كه . آب ها موثر واقع بشود

آلودگی هوا مطرح نبوده، مساله آلودگی آبها تنها معضل 

كه در مسائل آلودگی آب . زيست محيطی جوامع بوده است

طول تاريخ اين سرزمين مشاهده شده است، عمدتا ناشی از 

دامداري در دامنه هاي كوهستان و حاشيه رودخانه ها و ريخته 

زباله هاي روستاها و شهرها . شدن فضوالت دامی در آبهاست

نيز از عوامل آلودگی بوده و در بسياري از روستاهاي ايران 

آلودگی . ريخته استفاضالب منازل به داخل رودخانه ها می 

آب عالوه بر فرسايندگی و تخريب زير ساختهاي شهري و 

روستايی باعث ورود آن به رودخانه ها و درياها و باعث مرگ 
طوفان ها، فرسايش آبی، كارخانجات صنعتی، . ماهيان می شود

سموم شيميايی، پساب بيمارستانها، مواد زائد غذايی، باكتري 

م نباتی، نيترات ها و فسفات ها ها، ويروس ها، فلزات، سمو

موجب آلودگی آبهاي شيرين و شور بنابراين مسئله آلودگی 
افزايش جمعيت و آلودگی ها با . آب بايد جدي تلقی شود

سرعت تكنولوژي بخصوص در قرن اخير موجب مصرف بيش 

از حد آب و تغييرات وسيعی در اكوسيستم ها شده و اغلب 

انسانها براي ادامه حيات . باعث نابودي آنها گرديده است
براي تامين  موجب تغييراتی شده اند و وحدت اكوسيستم را

در آينده نزديك جنگ آب،  .آب مورد نياز به هم زده اند

يكی با طمع قصد بهره .اقتصاد و محيط زيست آغاز خواهد شد

تنها با توسعه . برداري و ديگري با تعهد قصد حفاظت دارد

ين آنها را معلوم كرد و كاري نكنيم كه پايدار می توان سرحد ب

فردا فرزاندان ما برسرسفره خالی و تشنه بنشينند و بجاي دعا، 

آسيب رساندن به محيط زيست و .اجدادشان را نفرين كنند

نابودي طبيعت باعث زيان هاي جبران ناپذيري در تامين آب به 

لذا با آينده پژوهی، مديريت و برنامه ريزي  .بشر می شود

يح در حوضه هاي آبخيز طبيعت، ضمن حفاظت از محيط صح

زيست، آب كه هديه الهی است را ذخيره و در بخشهاي 

به نحو استفاده و با بازيافت . . . مختلف مانند شرب، بهداشتی و

مجدد آن با الويت بندي به مصرف فضاي سبز، كشاورزي و 

اگر در جامعه اي تمامی خصوصيات بنابراين  .صنعت برسانيم

موجود باشد آن جامعه به  يك فرهنگ خالق زيست محيطی

در محيط زيست  و .يك محيط زيست فرهنگی تبديل ميشود

به  افراد را فرهنگی چون يكايك افراد، آمادگی تغيير رفتار

خود به  و سوق ميدهدسمت گرايشهاي مثبت زيست محيطی 

در مكان شهري محيط زيست آب و خود تعداد افراد حافظ 

زمينه براي وصول به تمامی  در نتيجه و ج می گذاردرو به او

ابعاد توسعه مهيّا شده و توسعه پايدار كه بعد فرهنگ يكی از 

 .شود ست محقق میا مهمترين ابعاد آن

 الهام از آموزه های دینی -2-6

ص ) قرآن كريم در سوره شريفه انفال آيه يك به پيامبر اعظم 

از آن است، سفارش كرده در استفاده از انفال كه آب بخشی ( 

تا مسلمانان بر ايمان، صداقت، راستگويی، برابري، برادري، 

عدالت و پرهيز از اختالف و طمع و نزاع بين خود از ثروتهاي 

الهی بهره ببرند، اما متاسفانه شاهد بسياري از كمكش ها و 

اختالفات در حل مشكل آب هستيم، به گونه اي كه گزينه 

نده اي نه چندان دور بر سر زبان دولت جنگ بر سر آب در آي

بنابراين با فرهنگ سازي در شناخت كامل از . ها و ملت هاست

ارزشها و قداست آب در طبيعت و احترام شمردن آن بعنوان 

ثروتهاي الهی، امري الزم و ضروري می باشد، تا دولت و 

مردم بهتردر كنار هم بتوانند در اجراي پروژه هاي احيايی براي 

آموزه هاي از نظر دينی . ين آب به همديگر كمك كنندتام

قرآن كريم،ائمه معصومين و احكام دينی ، نقش به سزايی را 

در اشاعه فرهنگ آب ايفا خواهد كرد، قرآن كريم در 

مورد آن  سهخصوص اهميت آب مصاديقی را آورده كه به 

: می فرمايد 71در سوره شريفه اعراف، آيه  :اشاره ميكنيم
در سوره شريفه . "د و بياشاميد ولی زياده روي نكنيدبخوري"



 منابع آب و استحصال آن با سه رويكرد آبخيزداري در حوضه هاي طبيعی، شهري و روستايی مديريت پايدار در
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 آيا نديدي كه خدا از آسمان باران ": ميفرمايد04زمر آيه 

فرستاد و آن را چون چشمه سارهايی در زمين روان ساخت، 

و در سوره  "آن گاه بدان كشته هاي رنگارنگ  برويانيد 
كه  آيا به آبی ": فرموده است 34تا   60شريفه واقعه آيات 

می نوشيد انديشيده ايد؟ آيا شما آن را از ابر نازل كرده ايد يا 

ما آن را نازل ميكنيم؟ هرگاه بخواهيم اين آب گوارا را تلخ و 

  ". شور قرار می دهيم، پس چرا شكر نمی كنيد

 اصالح ساختار سیستم مدیریتی الگویی مناسب -6-1

 توسط ماكس 1111در الگوي مديريتی غربی كه در سال 

وبر تدوين شد و با حال و هواي غربی به كشورهاي در حال 

توسعه باالخص در ايران برگردانده شد، متاسفانه هنوز ريشه 

و زمانی ما به مديريت جهادي . در بوروكراسی كشورمان دارد

دست می يابيم كه مشكالت ناشی از اين مدل غربی را 

وقت شناسايی و مديريت جهادي را جايگزين آن نماييم، آن

موفق به دستيابی موفقيت هاي چشمگير در حل مشكالت آب 

در اين مدل مديريتی دستورات از باال . در كشور خواهيم شد

به پايين وبدون مقاومت، هزينه زايی باال بدليل تورم نيروي 

انسانی، بكارگيري نيروي انسانی غير ماهر، ريخت و پاش ها و 

به مردم و ولخرجی ها و مصرف كاذب، بيگانگی نسبت 

نخبگان، باال بودن ميزان فساد، نبود قابليت ها ي الزم در 

كاركنان بدليل بكارگيري تورم نيروي انسانی غير ماهر، پست 

هاي فرمايشی، عدم توجه به استخدام و ترفيع بر اساس 

شايستگی، حقوق ومزايا ي نا مناسب، انحصار گرايی 

ن اين مدل بوروكراسی در حوزه اقتصاد و دانش فنی ارمغا

غربی بوده است، كه وجود متوليان مختلف آب و اختالف در 

حل مشكل آن ناشی از اين مدل غربی است، كه با كسب 

تجربيات ارزشمند جهاد سازندگی در طول خدمت و با تعيين 

نقش وجايگاه دستگاههاي مختلف دولتی و غير دولتی در حل 

ا خشكسالی مشكل آب می توان مديريت جهادي را در مقابله ب

 .به كار گرفت

 

 لزوم اجرای برنامه های فرهنگی -7-6

آب هديه الهی از طبيعت است كه در اماكن و محيط هاي 

پاكيزه طراوت، جلوه و شكوه خاصی پيدا می كند كه موجب 

آرامش و تعلق خاطر انسانها به محيط زندگی شان می شود و 

در اماكن آلوده ناشی از فاضالب هاي شهري موجب 

اراحتيهاي روحی، عصبی انسان و فرار آنها از محيط زندگی ن

دانشمند ژاپنی معتقد است شكل   «ايموتو»پروفسور . می شود

مولكولی آب نسبت به محيط و شرايط خوب يا بد  تغيير 

حالت می دهد و اين تغييرات بر روي رفتار روحی و روانی 

هی ويژه آب به دو دليل عمده جايگا .انسانها تاثير می گذارد

نخست آنكه آب . در آيين و اعتقادات بسياري از اديان دارد

كند و  را تطهير می ها ها و ناپاكی پاک كننده است و آلودگی

آب . هاي گذشته را از اشيا بزدايد تواند هرگونه آثار ناپاكی می

انجام مراسم  واي است براي پااليش اشياء،  نه تنها وسيله

از نظر ظاهر و باطن پاكيزه نموده و  مذهبی، بلكه انسان را نيز

دوم آنكه . كند تا با حضور قلب به عبادت بپردازد آماده می

آب مايه اصلی حيات است و گرچه قدرت ويرانگري آن 

كمتر از هستی بخش بودنش نيست اما بدون آن حيات 

همانگونه كه مورد لطف و رحمت خداونديم . غيرممكن است

اهميت اين مايع . رخورداريماز نيروي بخشندگی آب نيز ب

گر می شود  حياتی در مذاهب مختلف به اشكال متفاوتی جلوه

اما اين دو ويژگی مهم است كه آنرا در زيربناي فرهنگ و 
قرآن كريم در سوره شريفه انفال   .دهد اعتقادات ما جاي می

در استفاده از انفال كه آب ( ص ) آيه يك به پيامبر اعظم 

سفارش كرده تا مسلمانان بر ايمان، بخشی از آن است، 

صداقت، راستگويی، برابري، برادري، عدالت و پرهيز از 

اختالف و طمع و نزاع بين خود از ثروتهاي الهی بهره ببرند، اما 

متاسفانه شاهد بسياري از كمكش ها و اختالفات در حل 

مشكل آب هستيم، به گونه اي كه گزينه جنگ بر سر آب در 

. ندان دور بر سر زبان دولت ها و ملت هاستآينده اي نه چ

 بنابراين با فرهنگ سازي در شناخت كامل از ارزشها و قداست
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آب در طبيعت و احترام شمردن آن بعنوان ثروتهاي الهی، 

امري الزم و ضروري می باشد، تا دولتها و مردم بهتردر كنار 

هم بتوانند در اجراي پروژه هاي احيايی براي تامين آب به 

نيازمند  بنابراين براي حل بحران آب .همديگر كمك كنند

تامين آب و بهره ملی براي تقويت فرهنگ  و اراده عزم

برداري صحيح از آن  بمنظور ايجاد توسعه پايدار براي داشتن 

در سطح  محيط زيستی عادالنه و سالم، با مديريتی همه جانبه

موزشی، برگزاري كارگاه هاي آ. جامعه هستيم اقشار مختلف

بازديدها، دوره هاي آموزشی كوتاه مدت، ميان مدت و بلند 

مدت از عوامل مهمی هستند كه در ايجاد اين تغييرات ميتوانند 

موثر واقع شوند و ضمن فرهنگ سازي، فنون ومهارتهاي مردم 

را در اجراي پروژه ها در استحصال و بهره برداري آب ارتقاء 

صيات يك فرهنگ خالق اگر در جامعه اي تمامی خصو .دهد

موجود باشد آن جامعه به يك محيط زيست  زيست محيطی

ودر محيط زيست فرهنگی چون  .فرهنگی تبديل ميشود

به سمت گرايشهاي  افراد را يكايك افراد، آمادگی تغيير رفتار
خود به خود تعداد افراد  و سوق ميدهدمثبت زيست محيطی 

 در نتيجه و دمحيط زيست رو به اوج می گذارآب و حافظ 

زمينه براي وصول به تمامی ابعاد توسعه مهيّا شده و توسعه 

ست محقق ا پايدار كه بعد فرهنگ يكی از مهمترين ابعاد آن
آموزه هاي دينی كه پايه گذار برنامه هاي فرهنگی   .شود می

است نقش به سزايی را در اشاعه فرهنگ آب ايفا خواهد كرد، 

فرموده  34تا   60قعه آيات قرآن كريم در سوره شريفه وا

آيا به آبی كه می نوشيد انديشيده ايد؟ آيا شما آن را  ": است
از ابر نازل كرده ايد يا ما آن را نازل ميكنيم؟ هرگاه بخواهيم 

اين آب گوارا را تلخ و شور قرار می دهيم، پس چرا شكر نمی 

  ". كنيد

 رویکرد مشارکتی -8-1

ل امور، هماهنگی، ارزشيابی و برنامه ريزي، سازماندهی، كنتر

هدايت امور در حوضه هاي آبخيز بمنظور نيل به اهداف تامين 

آب، تغيير اقليم، حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار با ايجاد  

اشتغال ودر آمد بايستی مورد توجه جدي وعملی با توان بالقوه 

بايد در نظر . و بالفعل در مديريت حوضه هاي آبخيز قرار گيرد

اشت مديريت مشاركتی متكی بر روابط انسانی است كه در د

آن ارزشهاي انسانی وجود دارد، بنابر اين ضروري به نظر 

ميرسد جايگاه مديريت منابع انسانی در اهداف مذكور تعيين 

شود تا با تاكيد بر اداره انسانی با الگوي مديريت امروزي با 

كار را با انسان حفظ روابط منطقی و عادالنه، مديريت توانايی 

و به وسيله انسان و بر اساس وظائف برنامه ريزي، سازماندهی، 

يكی از راهبردهاي مهم در ايجاد . هدايت و كنترل نمود

. مشاركت بمظور نيل به اهداف مذكور، تشكيل تعاونی هاست

سازماندهی وتشكيل تعاونی هاي منابع طبيعی و آبخيزداري 

. مشاركت مردمی است يكی از ابزارهاي اساسی در تحقق

حضور مردم در مديريت حوزه هاي آبخيز در ايران و حتی در 

سراسر جهان به توسعه پايدار و ايجاد  تغييرات اساسی در تامين 

تجربيات نوآورانه در انجام امور  منابع آب خواهد شد و كسب

 مديريت مشاركتی پروژه هاي آبخيزداري در سطح بين المللی
اساسی ترين راهكار اين است كه طراحی  .ميتواند كمك كند

و تدوين برنامه هاي مديريت مشاركتی به صورت قانون در 

روز جهانی محيط  ،روز جهانی آبموقعيتهاي ويژه مانند . آيد

زيست و روز جهانی زمين پاک با همصدايی با ساير نهادهاي 
جهانی ميتواند مكانيزم قانونی را براي تعيين مسئوليت 

ا و سازمانها و جلب همكاري آنها با مردم بمنظور وزارتخانه ه

خدمت رسانی در اجراي پروژه هاي تامين آب ايفا كند 

بنابراين با كسب تجارب جهانی ميتوان از پتانسيل موجود از 
فعاليتهاي سازمان هاي دولتی وغير دولتی مانند انجمن هاي 

زيست محيطی وطرفدار طبيعت، دوستداران طبيعت و همياران 

كارشناسان، موسسات دولتی مرتبط با مسائل . بيعت  بهره بردط

مختلف منابع آب و آبخيزداري عالوه بر فعاليت در سازمان 

هاي متبوع خود، مشاركت ارزشمندي را با گروه هاي 

اگر كارشناسان و . اجتماعی می توانند به عمل آورند

متخصصان دولتی احساس كنند كه تخصص و توانايی و 

ا براي حل مشكالت جامعه مورد نياز است، خدمات آنه
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احساس تعلق بيشتري خواهند كرد، و اين امر آنها را ترغيب 

می كند تا به جامعه اي كه در آن زندگی می كنند كمك 

در اجراي پروژه هاي آبخيزداري با سه رويكرد در . كنند
حوزه هاي طبيعی، شهري و روستايی بايستی نگرش جامع و 

در طرحهاي مديريت جامع حوزه هاي . همه جانبه داشت

آبخيز می توان به مشاركت حوضه نشينان، توسعه پايدار، 

. جامعيت برنامه ريزي و هماهنگی با سياست هاي كالن نام برد

عشاير، جنگل نشينان، بهره برداران منابع طبيعی، روستاييان و 

شهرنشينان بعنوان ساكنان محلی و شهري درهر واحد حوزه 

كه به عنوان حوضه نشينان شناخته می شوند،  اصلی آبخيز، 

ترين، اساسی ترين و تاثير گذارترين جزء يك حوزه آبخيز 

و نقش و تاثير بسيار اساسی در مشاركت، عملكرد و . می باشند

انسان به عنوان . روند تغيير و تحوالت يك حوزه آبخيز دارند

وزه مصرف كننده در يك حوزه آبخيز در سالمت و توسعه ح

نقش بسزايی دارد و بيشتر مخاطرات زيست محيطی و تخريب 

منابع اوليه در اثر سوء مديريت و كاربري نابجاي بشر از منابع 

سازمان جنگل ها، مراتع و معاونت آبخيزداري . می باشد

با درک اهميت اين موضوع، طرح و اجراي  آبخيزداري كشور

 هاي آبخيز هاي آبخيز بخصوص حوزه برنامه مطالعات حوزه

. داده استقرار خود در سرلوحه فعاليتهاي  ها راشهر مشرف به
تفضيلی ـ اجرايی و  متعاقب اين مطالعات شاهد انجام مطالعات

فعاليتهاي . باشيم ها می همچنين عمليات اجرايی در اين عرصه

به  هاآناز یاجرايی به شكل بيولوژيكی و يا مكانيكی و يا تلفيق

  .انجام ميرسند

 جلوگیری از توسعه سد سازی ها-3-6

آبخيزداري، استفاده صحيح از اراضی حوضه آبريز بر اساس 

مطالعات طرح ريزي شده، مانند تنظيم جريانهاي سيالبی، 

رسوب گذاري، عمليات بيولوژيك و ساير موارد مشابه می 

تهيه آب مهمترين ويژگی آبخيز به شمار می رود، هر . باشد

اري و افزايش كميت و كيفيت آب گونه اقدامی كه به نگهد

بدين ترتيب، . منجر شود، به اداره شايسته آبخيز تعبير می گردد

آبخيز نه تنها شامل پهنه اي است كه اطرافش را بلنديها فرا 

گرفته اند، و رواناب آن از تنگه اي مشخص خارج می شود، 
بلكه دشت، يا دشتهايی كه جريان پهنه مزبور از آنها می 

د، چه تغذيه منابع ز جزيی از آبخيز محسوب می شونگذرد، ني

زير زمينی در داخل و خارج پهنه تحقق يافته، و جداسازي 

جريانهاي زير زمينی از آبهاي سطحی تنها قابل توجيه می 

بناي سدهاي بزرگ، كه روزگاري تنها چاره رهايی . باشد

كشورهاي در حال توسعه باالخص ايران از خشكی و مبارزه با 

وزه سوال انگيز شده است قهر طبيعت، به حساب می آمد، امر

ارزيابی سدها، و . و بعنوان مخرب طبيعت قلمداد می شود

عمليات آبخيزداري، كه براي نجات آنها از انباشتگی با رسوب 

صورت ميگيرد، نشان ميدهد كه سود حاصله از سدها بسيار 

كمتر از چشمداشت ما بوده است، زيرا سرمايه اي عظيم براي 

ضمن اينكه آبخيزداري  يده است، ساختن سدها به مصرف رس

با روشهاي مصوب و معمول تنها راهكار عملی و سازنده در 

حفاظت منابع طبيعی و سپردن اين سرمايه ملی به آيندگان 

درحوضه هاي شهري، تامين آب با اجراي پروژه هاي . است

آبخيزداري در حاشيه شهرها بمنظور تامين آب مورد نياز 

فضاي سبز و در روستاها عالوه بر شرب، بهداشتی، صنعت و 
 اجراي. موارد مذكور براي كشاورزي صورت می گيرد

 موجبعالوه برتامين آب مورد نياز آبخيزداري  طرحهاي

احياء جنگلها و مراتع، فعال شدن  پاكيزگی محيط زيست،

حوضه هاي آبخيز درتوليد آب، تامين علوفه دام در مراتع  و 
افزايش آبهاي سفره حش ودام زاد آوري وتوليد مثل حيات و

كاهش و ، پر آب شدن چشمه سارها و قنوات، زير زمينی

خشكسالی هاي اخير  كم آبی و حذف بحران هاي ناشی از

اماكن تفريحی  گردشگاههاي طبيعی وخواهد شد و نهايتا 
. بازديد توريست ها وگردشگران قرارخواهد گرفت مورد

از دستگاه هاي اجرايی در ابتدا بايد  مديريت جامع آبخيزداري

مرتبط با اين موضوع آغاز شود تا از بسياري از مخاطرات 

برخی شهرها و روستاها را تهديد می  در طبيعت و طبيعی كه
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سيستمی  در حوزه آبخيز بايد تفكر .نمايدجلوگيري  از آن كند

برنامه ريزي به صورت جامع و يكپارچه، و  و جامع نگر داشت

وليت در هر بخش اجرايی، ئانجام مس رعايت تقدم و تاخر در

نكته اي كليدي است كه بايد در ساختار مديريت يكپارچه و 

با استفاده از تكنولوژي هاي جديد در . جامع مد نظر قرار گيرد

ه آبخيزداري و هوا شناسی می توان تا حد امكان از بروز ضحو

عدم هماهنگی مديريتی با توجه به  .بحران ها جلوگيري كرد

قرار گرفتن يك آبخيز به صورت ، ه هاي آبخيزضودر ح

هر و مديريت ناهماهنگ مسووالن  منطقهمشترک در چند 

 ..ده آبخيز می شوضبه جا در حو سبب تخريب هاي نا منطقه

 اسنتحصال و بازیافت آب -61-6

كه حاصل مستقيم و  چرا بايد منابع آبی با كيفيت خوب
مصارف غير شرب  براي (آب سفره هاي زيرزمينی)غيرمستقيم

در حالی كه به سهولت ميتوان از  .بهداشتی اختصاص يابد و

بازيافتی و غير متعارف براي اين  آبهاي با كيفيت پايين و

اين مطلب بيانيه شوراي اجتماعی و . مصارف بهره گرفت
است در اواخر قرن  1191سال ل در اقتصادي سازمان مل

بهاي شهري و بيستم اين ايده قوت گرفت كه تصفيه فاضال

صنعتی بايد بتواند آب بازيافتی با چنان كيفيت توليد نمايد كه 

نه تنها دور ريخته نشود، بلكه مصارف مطلوبی براي آن قابل 

اين الزام عالوه بر غلبه بر شرايط كم آبی و . پيش بينی باشد

جلوگيري از صرف هزينه هاي بسيار باالي توسعه منابع جديد 

انگيزه استفاده از پساب فاضالب  يست،آبی و حفاظت محيط ز

فاضالبهاي تصفيه شده  .در بسياري از نقاط دنيا را بوجود آورد

يا آبهاي بازيافتی عمال منابع آبی هستند كه به راحتی و بدون 

همچنين . صرف هزينه هاي زياد در دسترس جوامع قرار دارد

 ،از آنجا كه توليد فاضالب كمتر تحت تاثير خشكسالی ميباشد

بنابر اين ميتوان پساب حاصل از فاضالب تصفيه شده را به 

عنوان يك منبع آب پايدارحتی در مواقع خشكسالی بحساب 

فاضالب شهري عمدتا شامل فاضالبهاي خانگی است و . دآور

از فاضالبهاي سرويسهاي بهداشتی منازل مثل توالتها، 

. تدستشويی ها، حمامها، آشپزخانه ها و غيره تشكيل شده اس

خواص اين فاضالب ها در سطح يك كشور تقريبا مشابه بوده، 

تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه آب در شهرها 

عالوه بر اين پساب ها، فاضالب بدست آمده از . تغيير می كند

مغازه ها، فروشگاهها، تعميرگاهها، كارگاهها، رستورانها و 

ري می شوند و سيالبهاي شهري نيز وارد شبكه فاضالب شه

مقادير زيادي از آب با كيفيت بيشتر از دسترس خارج می 

نظر به اينكه فاضالب هاي شهري آلودگيهاي فراوانی . شود

دارد، امروزه كلر متداولترين ماده گندزدايی پساب است كه 

بدليل ايجاد مشكالت خاص در تماس مستقيم با انسان نگرانی 

يهذا بمنظور استفاده بهتر از عل.  هاي زيادي را ايجاد كرده است

پساب ها و استفاده كمتر از كلر، بايد اقدام به بازيافت فاضالب 

در اين روش بايد پساب . هاي خانگی در خود منازل نمود

توالت از طريق لوله كشی از منازل به خارج از شهر منتقل و 

آب روشويی، حمام، آشپزخانه، لباسشويی و . مدفون شود

زن و آب انبارهاي احداثی هدايت و پس از ظرفشويی به مخا
تصفيه زائدات و ته نشين شدن مواد شوينده به مخازن يا آب 

انبارهاي مجاور سرريز شود و با گندزدايی توسط كلر، پس از 

تصعيد كلر مورد استفاده در سيفونهاي توالت، فضاي سبز و 

شستشوي منازل و محاوط مجتمع هاي مسكونی مورد استفاده 
البته در بعضی مناطق كه ميزان بارندگی كمتر است، . دادقرار 

ميتوان فاضالب خانگی بازيافت شده را با آب جمع آوري 

 .  شده از پشت بام ها در يك مخزن ذخيره كرد

آبخیزداری در سه حوضه طبیعی، شهری -2

 وروستایی

 حوضه های آبریز ایران -1-2

يون هكتار مساحت حوزه هاي ميل 161از مجموع 

ميليون هكتار آن مربوط به مناطق  10تا  14حدود بخيز،آ

ليون هكتار آن مي 31تا  61كوهستانی و شيبدار و حدود

ميليون  11حدود  . شيب و دشتها استمربوط به مناطق كم 
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درصد از  0/00هاي آبخيز يعنی حوضه   عرصه هاي  هكتار از

  اين حوضه ها در توليد روان آب  سطح كشور سيل خيز است،

ميليارد   00از  طوري كه ساالنه بيشبه . سطحی نقش دارند

مستقيم و سريع توليد می كنندكه اين متر مكعب  روان آب 

. خود در تشديد فرسايش و ايجاد سيالبهاي مخرب موثر است

 متر ميلی 011 هم كشور كل در بارندگی ساله 10متوسط 

 در یبارندگ ميزان كه است اين گوياي آمارها اين. است بوده

 هم اخير ساله 10 متوسط به نسبت حتی اخير آبی سال دو

كه اين وضعيت خطر خشكسالی را افزايش  است بوده كمتر

ميدهد و در زمانی آبسالی امكان سيالب و فرسايش را تشديد 

 .می كند

 
 ميزان بارندگی در حوضه هاي مختلف كشور: 1شكل شماره 

 
سهم از  0/0شور ابر حوزه  آبخيز ك 6در وضعيت موجود در 

درصد سهم كل كشور را  7/00سطح كل كشور را جنگل ها، 

 71/1درصد سهم از سطح كل كشور را بيابانها،  1/04مراتع، 

درصد كشور را زيستگاههاي طبيعی را تشكيل ميدهد كه 
و حدود  ميتوانند بخش عظيمی از آب كشور را توليد نمايند

هكتار از اراضی ميليون  10پارچه آبادي،  0604شهر،  000

هزار رشته قنات و بخش قابل توجهی از جاده ها و  04زراعی، 

راههاي ارتباطی كه مرتبط با زيستگاههاي انسانی می باشد و 

اكثرا در محل آبرفتها و آبخوان هاي قديمی قرار گزفته اند، 

كه در معرض خطر سيل گيري هستند، و آب هاي ناشی از 

با اجراي پروژه هاي سيالب ها در حوزه هاي آبخيز 

بنابراين بی . آبخيزداري قابل كنترل و استحصال می باشد

توجهی به طبيعت موجب سيل و ويرانی در شهرها خواهد شد، 

همانگونه كه در شهرهاي استان گلستان در ايران كه مشرف 

به جنگل هاي خزري است، شاهد سرازير شدن سيل به دليل 
در صورت حفاظت و تخريب جنگل به شهرهاي آن هستيم و

مديريت در حوضه هاي آبخيز آن، نه تنها جنگلها احياء می 

با اجراي . شوند بلكه از بروز سيل هم جلوگيري خواهد شد

پروژه هاي آبخيز ميتوان شاهد حل بحران آب، مقابله با 

آلودگی ها وچالشهاي زيست محيطی متاثر از كم آبی و نيز 

لذا شناخت . شور باشيمبرون رفت ازخشكسالی هاي اخير در ك

حوضه هاي آبريز كشور و پروژه هاي مصوب آبخيزداري در 

تهيه طرح و اجراي پروژه هاي آبخيزداري در حوضه هاي 

طبيعی، شهري و روستايی در جمع آوري و استحصال آب 

 .باران از هر طريق ممكن  امري الزم و ضروري است

 پروژه های مصوب آبخیزداری-2-2

ايران توسط سازمان جنگلها، مراتع و ب آبريز هاي مصو پروژه 

آبخيزداري كشور در حوضه هاي طبيعی و حاشيه شهرها و 

روستاها كه در اجراي آبخيزداري شهري نيز كاربرد پيدا می 
هاي  پروژه پارک آبخيزها شامل زيرپروژه: كنند عبارتند از

 كاري، حفاظت و قرق، بندي، نهالكاري، بذركاري، كپه بانكت

روژه كنترل رسـوب شامل زيرپروژه يا عمليات سنگی پــ

گابيونی، عمليات سنگی مالتی، عمليات بتنی، عمليات اصالح 

واليروبی مسير، نهالكاري، بذركاري، بذرپاشی، زهكشی، 

پـــروژه كنترل  كاري، حفاظت و قرق، تودهاي لغزشی، كپه

بندي، عمليات بتنی،  هاي بانكت سيل شامل زير پروژه

ريزي،  ـات خاكی، عمليات سنگی مالتی، عمليات سنگعمليــ

ر كاري، نهالكاري، كپه   پروژه پروژه تهيه پــروژه شامل زـي

تهيه  وهاي تهيه پروژه پارک آبخيز، تهيه پروژه كنترل رسوب 

ساير موارد در استحصال آب كه جزو . پروژه كنترل سيل

ی در پروژه هاي مصوب آبخيزداري نيستند، اما روشهاي مناسب

 جمع آوري می باشد
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 مدیریت روانابها -3-2
روانابها با انرژي جنبشی كه دارند در طی مسير خود تبديل به 

سيالب شده و ضربات مهلكی را وارد ميكنند كه موجب 

ويرانی ساختمانها، پلها، جاده ها، متروها، اسكله ها، حمل 

وسائط نقليه و اشياء در بين راه،  فرسايش خاكهاي زراعی 

وحمل آنها به اماكن ناخواسته چون شهرها، كاريزها، 
مديريت آبهاي سطحی كه به . كشتزارها و مخازن سدها است

اشكال مختلف انجام می شود موجب جلوگيري از ويرانگري 

سيالب ها ميگردد، و عدم مديريت آبهاي سطحی موجب 

جريانهاي پديده . تشديد بحران و سيالبهاي خطرناک می شود

ساخت و سازها بر رو آبرفتهاي به دليل  بيالسسطحی و 

گسترش شهرهاي بزرگ چهره جديدي پيدا نموده طبيعی و 

است و تحت عنوان سيالب شهري جايگاهی جديد را در 

مديريت سيالب شهري به . مطالعات شهري باز نموده است

مديريت داده ها  دليل ويژگی خاص شهرها، بر يكپارچگی

چگی به كمك عوامل جغرافيايی و استوار است كه اين يكپار

مثال احتمال سيل  .تكنيك هاي ارتباط داده اي محقق است

شمال و بخش  مناطق  سيل خيزي پذيري شهر تهران به دليل 

 و شمال شرق تهران به دليل تأثير حوضه هاي باالدست از هايی

ساير عناصر فيزيكی شهر از جمله مناطق مسكونی و همچنين 

مقوله آبخيزداري شهري  .می باشند ... وشبكه خيابان ها 

جديدي در ايران است كه اجراي پروژه هاي آن بين سالهاي 

در آريزوناي آمريكا و هامبورگ آلمان  1130تا  1164

بمنظور تامين آب شروع و بصورت فراگير در كشورهاي 

آمريكا، اروپا و بعضی كشورهاي آسيايی مانند چين و ژاپن به 

متاسفانه در كشور ما با وجود بارش كم كه اجرا در آمد، اما 

نياز بيشتري به جمع آوري و بازيافت آب شهري و روستايی 

. است اهميت بيشتري پيدا ميكند، به آن توجهی نشده است

آبخيزداري شهري عبارت است از فنون آبخيزداري كه به 

وضعيت مهندسی شهري حوزه هاي آبخيز حريم شهرها، 

جاده ها، پشت بام ها، نهرهاي كنار  ر،آبرفتهاي ورودي به شه

منابع  ساير عواملی كه آب ناشی از بارندگی را بهجاده ها و 

ذخيره آب و يا مدخل هاي خروجی شهر جهت ذخيره سازي 

 سپس بر اساس مطالعات و پردازد وآن هدايت می كنند می 

 بطور مثال، .طرحهاي تهيه شده به اجراي آن دست می يابد

كيلومتر مربع آبرفت هاي حاصلخيز قرار  344شهر تهران در 

 .داردكه به رودخانه هاي اطراف تهران سرريز می شود

مديريت آبخوانها با ظرفيت باال در گذشته در كشور به خوبی 

درصد اين آبخوانها  34امروزه حدود . صورت می گرفت

بيشتر بارندگی ها در تهران  .تبديل به آسفالت و بتن شده است

ضعيت سيستم تخليه فاضالب در اين شهر تبديل به به دليل و

روان آب شده و وارد شبكه فاضالب جنوب شهر ميشود كه 

مديريت جامع و يكپارچه لذا  .مشكالتی را به همراه دارد

يكپارچه سازي داده  حوزه هاي آبخيز مشرف به شهرها و نيز

از طريق ايجاد كانيو در حاشيه و وسط كوچه ها و  هاي شهري

به بيرون از  هاي كم عرض و احداث كانالهاي انتقال آب جاده
شهر و بدليل آلودگی اينگونه آبها با احداث فيلترهاي استخري 

با دانه بندي شن و سنگريزه و هدايت آب تصفيه شده از اين 

می تواند راهبردي فيلترها به بركه يا درياچه مصنوعی احداثی 

كالن شهرها از  سيالب درو بهره برداري از براي مديريت 
و آب مورد نياز فضاي سبز و توسعه آن را  جمله تهران باشد

مرتفع نمايد و بعنوان تفرجگاه و اكوسيستمی مناسب براي 

 .مهاجرت پرندگان مورد استفاده قرار گيرد

 جمع آوری آب باران از پشت بام ها-4-2

جمع آوري آب از پشت بام ها سابقه ديرينه دارد و در گذشته 

بسياري از نقاط دنيا با جمع آوري آب باران از پشت بام مردم 

ها آب مورد نياز خود را تامين ميكردند، حتی در كشورهاي 

اروپايی كه از بارندگی بالنسبه اي برخوردار هستند، در بعضی 

. مناطق آن هنوز هم اين برنامه را با بهبود روشها ادامه می دهند

فتن سطح تمدن و افزايش البته با پيشرفت تكنولوژي و باال ر
جمعيت در اروپا، نيازشان به آب بيشتر شده  و چون سيستم 
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جمع آوري آب باران قادر نبوده آب مورد نياز خانه را تامين 

كند، بيشتر به احداث مركز آبرسانی به وسيله لوله كشی 

پرداخته است كه اين روش حتی در روستاهاي دور دست هم 
يط آب و هوا براي تامين آب اجرا می شود، زيرا هم شرا

مناسب است و هم شرايط فنی براي تامين آب پاک و زياد 

در بعضی شهرهاي دنيا و در ايران مانند بوشهر . فراهم است

قبل از ايجاد شبكه هاي آبرسانی آب مورد نياز شرب و 

بهداشتی خود را از پشت بام ها جمع آوري می كردند كه پس 

در قسمتهاي شمالی صحراي . از شبكه آبرسانی منسوخ شد

تركمن يعنی در مناطق شمال گرگان به دليل خشك بودن آب 

و هوا و شور بودن خاكها، دستيابی به آب شيرين خيلی مشكل 

است، جمع آوري آب باران از پشت بامها تقريبا در تمام نقاط 

ساكنين اين منطقه با ذخيره كردن آب در آب . آن رواج دارد

ن مورد نياز خود را تامين می كنند و آنچنان انبارها، آب شيري

به نوشيدن اين آب عادت كرده، و اين آب براي آنان گوارا 

است كه به قول بعضی از  ساكنين همين منطقه، تا آنجائيكه 

برايشان امكان داشته باشد، در مسافرتها، از اين آب با خود می 

در . نوشندبرند تا از آب ديگر كه به ذائقه آنها آشنا نيست، ن

كشورهاي داراي آب و هواي خشك كه روز به روز مسئله 

آب حادتر می شود، نبايد از كشورهاي اروپاي غربی پيروي 
كنند، يعنی نه تنها نبايد سيستم جمع آوري آب از پشت بام ها 

را رها كنند بلكه بايد در صدد ابداع روشهاي مناسب براي 

ت تامين آب و به با وجود مشكال. جمع آوري بهتر آب باشيم

صدا در آمدن زنگ جنگ آب در آينده نزديك، با توجه به 
اينكه دركشورهاي در حال توسعه و ايران بدليل عدم فراگير 

بودن پروژه هاي آبخيزداري در استحصال آبهاي سطحی، 

فرسايش خاک و آب و هواي خشك بارندگی بطور مستقيم 

نند و بعلت كم بودن نمی توانند نياز آبی مناطق خود را تامين ك
بارندگی و ناموزون بودن پراكندگی آن در طول سال و ديگر 

علل طبيعی، رودخانه دائمی مربوط به اين مناطق نيز وجود 

ندارد و رودخانه ها اغلب فصلی يا موقتی و اغلب آنها شور 

است و نيز آبهاي زير زمينی شور می باشد، بطوريكه دولتها به 

له كشی آب شرب و بهداشتی مردم را زحمت می توانند با لو

تامين كنند، در شرايط مذكور، مردم از لحاظ آب شرب و 

بهداشتی سخت در مضيقه هستند و بايد به هر طريق ممكن آب 
در اين شرايط تنها راه حل، جمع . مورد نياز آنها را تامين كرد

آوري آب نزوالت جوي و جلوگيري از هرز و هدر رفتن آب 

دانهاي پشت بام، جمع آوري و ذخيره كردن آن در باران از ناو

آب انبارهاي احداثی در منازل و كنار مجتمع هاي بزرگ 

بنابراين با وضع قوانينی، ميتوان مردم را . مسكونی می باشد

موظف نمود تا آب پشت بام ها را جمع آوري و در آب 

انباري كه به اين منظور توسط آنها ساخته خواهد شد، ذخيره 

 . ندنماي

 بحث و بررسی-5

در اثر توسعه سد سازي ها در چند دهه گذشته موجب بی 

توجهی به تهيه و تامين آب در حوضه هاي آبخيز طبيعی شده 

است كه اين امر باعث شده پوشش گياهی جنگلی و مرتعی و 

نيز حيات وحش و زيستگاه آنها مورد تهاجم برخی سود جو 

سير قهقرايی در طبيعت  قرار گيرد و به مرور زمان تبديل به

اگر انسان در چند دهه قبل احساس نياز به منابع آبی . شود

حوضه هاي آبخيز، بهينه سازي مصرف و بازيافت آب پيدا 

ميكرد، امروزه دچار بحرانهاي آبی و زيست محيطی نمی 

اين سهل انگاري ها همزمان با سد سازي ها، توسعه . شديم

موجب بروز مشكالت سيل،  صنايع و توسعه شهرها و روستاها

خشكسالی و چالشهاي زيست محيطی در كشورهاي در حال 

برخی از شهرهاي بزرگ اين كشورها مانند .  توسعه گرديد

شهر تهران بر روي آبرفت هاي رودخانه اي قرار دارند كه در 

اثر ساخت و سازهاي شهري و روستايی آبرفتهاي آن كه قبال 

 دست تغذيه می شده اند، از از حوضه هاي آبخيز طبيعی باال

بين رفته اند و در زمان بارندگی سيستم ورودي آبهاي سطحی 

آنها دچار اختالالتی شده كه تبديل به سيالبهاي شهري، 

گرفتگی معابر و آلودگی آب می شود و در مواقعی كه 

بارندگی نيست دچار بحران كم آبی و خشكسالی ميشوند، كه 
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بدليل تغييرمسير آبرفتها در  اين امر نشانگر هدر رفت آب

بنابراين جهت رفع اين مشكل نياز . حالت طبيعی خود می باشد

به مديريت جامع آبخيزداري در سه حضه طبيعی، شهري و 

روستايی، مديريت آبهاي سطحی، بازيافت آب فاضالب 

خانگی و جمع آوري آب ناشی از بارندگی  بمنظور احياء و 

 .در اينگونه مناطق می باشد دفع اين اختالالت بحران آب

درصد  01حدود  درشهرها و بسياري از روستاهاي دنيا امروزه

بيشتر بارندگی . اين آبخوانها تبديل به آسفالت و بتن شده است

در تهران به دليل وضعيت سيستم تخليه در شهرها، باالخص ها 

 فاضالبهاي فاضالب تبديل به روان آب شده و وارد شبكه 

و می توان با  را به همراه دارد عديده اي التميشود كه مشك

طرحهاي پيشنهادي در اين مقاله از مشكالت مذكور 

 . جلوگيري نمود

 پیشنهادات-6

با توجه به شرايط اقليمی و اوضاع حاد بحران در حوضه هاي 

طبيعی، شهري و روستايی مناطق مختلف، با اجراي مطالعات 

هره برداري از آن و گسترده در زمينه هاي كنترل سيالب و ب

كسب تجربيات نوآورانه از كشورهاي در حال توسعه و تازه 

توسعه يافته، می توان پروژه هاي پيشنهادي ذيل را در حوضه 

هاي طبيعی شهري و روستايی به شرح ذيل به مرحله اجرا در 

 .آورد

انجام مطالعات و اجرای پروژه ها درحوضه -1-6

 های طبیعی

صادي، اجتماعی، مطالعات فيزيوگرافی و انجام مطالعات اقت -

توپوگرافی، هوا و اقليم و هيدرولوژي و سيل خيزي، 

فيزيوگرافی و توپوگرافی، هوا و اقليم و هيدرولوژي و سيل 
و لرزه خيزي و زمين شناسی،  خيزي، زمين شناسی عمومی 

خاک شناسی، فرسايش و رسوب، تهيه گزارش طراحی سازه، 

پروژه هاي  بمنظور به اجرا در آوردنتعيين هزينه هاي اجرا 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري آبخيزداري مصوب 

  .كشور

ايزوله كردن آبرفتها در مناطق كويري و بيابانی جهت نفوذ -
آب باران در سفره هاي زير سطحی و استحصال و استفاده آن 

 .در احداث جنگلهاي دست كاشت و كشاورزي

 سطحی شهرها جمع آوری آبهای روش-6-2
نصب كانيوها در وسط و حاشيه كوچه هاجهت انتقال آب به -

 .جاده هاي عريض

احداث كانال در جاده هاي عريض، بلوارها، بزرگراهها و  -

 .ميادين جهت انتقال سيالب به خارج از شهر

احداث استخر با پوشش سنگريزه و شن در مسير خروجی  -

اي ناشی از سيالبهاي شهري بمنظور تصفيه آلودگی ه

 .سيالبهاي مذكور

احداث بركه يا درياچه مصنوعی جهت ورود سيالبهاي  -

فيلتر شده و كاشت گياهان خود پااليش بمنظور تصفيه كامل و 

 .  ايجاد منظر تفرجی براي گردشگران

جمع آوری از پشت بام منازل و روش های -3-6

 مجتمع های مسکونی

 .ام هاايزوله و غير قابل نفوذ كردن پشت ب -

ايجاد حفاظ بمنظور جلوگيري از رفت و آمد سگ و گربه و -

 .تميز نگه داشتن پشت بام ها

لوله كشی از پشت بام به جاي ناودان بمنظور هدايت آب  -

باران به مخازن و استخرهاي سر پوشيده زير زمينی جهت 

 .تصفيه با كلر

پمپاژ آب مخازن جمع آوري آب باران به تانكر آب در  -

 .بام منازلپشت 

لوله كشی آب از تانكر تعبيه شده بر پشت بام و انتقال آب -

 . جهت مصارف شرب، بهداشتی و فضاي سبز
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بازیافت فاضالب خانگی از منازل  روش های -4-6

 و مجتمع های مسکونی

بازيافت آب آشپزخانه، حمام، ظرفشويی، ماشين لباسشويی  - 

ميان  دادن نطباقاو روشويی و تصفيه و ذخيره آن با هدف 

با روش اعمال شده در بازيافت كيفيت آب با نوع مصرف، 

استفاده از  آب از پشت بام اما استفاده از مخزن تصفيه، بمنظور

در  انجام شده جهت استفادهآب غير شرب حاصل از تصفيه 

 .چمن فضاي سبز و آبياري و ، شستشوي منازلسيفون توالت

گی كم است، ميتوان آب جمع البته در مواردي كه ميزان بارند

آوري شده از پشت بام و بازيافت شده فاضالب را با هم ديگر 

 .تلفيق نمود و از آن استفاده غير شرب كرد

در کشاورزی برای کاهش اصالح روشها -6-5

 مصرف آب

ه كــ  (قطـره اي و بـارانی  )تحـت فشـار   توسـعه روش آبيـاري   -

  هش و هـم درصـد كـا   01تـا   01تواند مصرف آب را بين  می

درصـد افـزايش    11تـا   01 نيز را  زمان ميزان توليد محصول

 .دهد

شرايط اقليمی در  و مقاوم به سازگاراقتصادي كشت گياهان - 

 .آب مناطق خشك و كم

 . اصالح و مرمت كانالها و جويبارهاي آبرسانی-

ــت گياهــان اقتصــادي و        - ــت بــا كش ــالح الگــوي كش اص

لوگيري از مصـرف بـيش از   استراتژيك مقرون به صرفه در ج

 .حد آب مجازي در توليد

واردات محصوالتی كه بيشترين آب مجازي را براي توليـد   -

 .به مصرف می رسانند

 

جمع آوری آبهای سططحی، آب   روش های—6-6

 پشت بام ها و بازیافت آب در مراکز نظامی و صنعتی

ــا و     ــام ه ــت ب ــع آوري آب از پش ــابه روش جم ايــن روش مش

فاضالب منازل و مجتمع هاي مسكونی با مقيـاس   بازيافت آب

بزرگتر است، كه با توجه به لزوم توسعه فضاي سبز و مصرف 

 .آب در جهات مختلف ميتوان به كار برد

 ميتوانند برخی از صنايع، به ويژه در مناطق خشك و كم آب، -

ــتفاده از روش ــراي    پيشــگام اس ــه ب ــد و كــم هزين هــاي كارآم

لـذا ميتـوان بـا     .باشـند  مجدد از آب فادهبازيافت، تصفيه و است

نوآوري و استفاده از تجربيات، نسبت به بازيافت آب صـنعتی  

اين روش مانند بازيافت آب فاضالب خانگی ولـی  . اقدام نمود

 .با سيستم پيچيده تر، گرانتر و در سطح بزرگتر انجام می شود

 بهینه سازی مصرف آب -7-1

اسراف و تبذير، بنابراين مصرف بهينه آب يعنی جلوگيري از 

بايستی اقداماتی را در مصرف بهتر آن بعمل آوريم كه از 

جمله ميتوان با ظرفيت سازي مقامات دولتی و جوامع محلی با 

حمايت هاي فنی و آموزشی و پايدارسازي مديريت منابع آب 

در سطح سازمانی، تقويت سطح دانش و آگاهی جوامع محلی 

ن كليدي و ديگر ذينفعان پروژه تحت تاثير، دست اندركارا

هاي آبخيزداري، بازيافت آب از مراكز شهري و روستايی 

جهت تامين آب مورد نياز فضاي سبز و كشاورزي، توليد نهال 

هاي سازگار به كم آبی توسط مراكز توليد نهال و شهرداريها، 

تعمير و تعويض لوله هاي آبرسانی از سد به مخازن توسط 

بندي آب در مراكز شهرهاي بزرگ از  وزارت نيرو، جيره

جمله تهران بدليل بحران كمبود آب، تعمير واشر و لوله هاي 

آب منازل، جلوگيري از اسراف و تبذير با استفاده صحيح و 

مصرف موردنياز در منازل، وضع قوانينی در موارد خاص مانند 

جريمه كردن در ريختن آشغالها به درون جوي و نهرها، ميتوان 

 .هينه سازي مصرف آب دست يافتبه ب
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Fresh water is considered one of God’s gifts and a global and regional resource 

available in special watersheds. Due to its scarcity, water is found in various 

forms and through different practices. Nowadays, with the development of cities 

and infrastructure and the change from natural land use to its utilization for 

artificial and man-made environments, we are witnessing creation of areas with 

different hydrological and hydraulic behaviors. The watersheds in Iran cover an 

area of 164 million hectares (equal to the total area of the country), and include 

six super-watersheds about 91 million hectares of which are flood prone. Lack of 

attention to the unorganized water situation in the country on the one hand and 

excessive demand for harvesting and providing water without carrying out 

infrastructure work on the other hand have created a water crisis, drought, and 

political, social, and economic concerns. The estimated annual precipitation in 

Iran is 400-500 billion cubic meters, but the warm central plateaus, the 

interference of various authorities in water management, the lack of vegetation, 

and improper water management lead to evaporation of close to 80 percent of the 

total precipitation leaving only 80-100 billion cubic meters of water flowing as 

surface or groundwater. Comprehensive management of the natural, urban, and 

rural watersheds and recovery and management of surface water can provide 

water for drinking and health purposes, for agriculture and industries, and for 

livestock, wild life, and green spaces. It can also prevent soil erosion, enhance 

water bearing capacity of groundwater aquifers, and restore and develop forests, 

rangelands, springs, qanats, and rivers.   
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