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 چکیده

ست. آسا و آنـی اسـت. هاي سیلهاي سیل، کمبود منابع آب و رخداد باران، کمبود منابع آب و رخداد بارانخشکخشکخشک و نیمهخشک و نیمههاي نواحی هاي نواحی از ویژگیاز ویژگی نی ا یده در اثـر پدیـده آسا و آ ثر پد یر تغییـر در ا تغی
برفها، کاهش بارش بـرفبا افزایش دما و تلفات آب ناشی از تبخیر، افزایش نیازهاي آبی و تغییر رژیم بارشبا افزایش دما و تلفات آب ناشی از تبخیر، افزایش نیازهاي آبی و تغییر رژیم بارش  ،،مناطقمناطقاقلیم در این اقلیم در این  و و  ها، کاهش بارش 
مایی ها و امـواج گرمـایی ها، سیالبها، سیالبو وقوع وقایع حدي مثل خشکسالیو وقوع وقایع حدي مثل خشکسالی هاي گرد و غبارهاي گرد و غبارافزایش توفانافزایش توفان مواج گر ته و فزونـی یافتـه و ها و ا نی یاف عه مجموعـه فزو ین ایـن مجمو ا

یر از صورت تبخیـر از و بخش بیشتري از منابع آب بهو بخش بیشتري از منابع آب به  دنبال دارددنبال داردرا بهرا بهزیرزمینی زیرزمینی منابع آب منابع آب منابع آب سطحی و تغذیه منابع آب سطحی و تغذیه   کاهشکاهش  رویدادهارویدادها صورت تبخ
شور در چنین مناطقی لزوم اعمال مدیریت خاص بر منابع آبی کشـور   همین دلیل،همین دلیل،  هه. ب. بشودشودمیمیدسترس خارج دسترس خارج  هاي و اعمـال راهکارهـاي در چنین مناطقی لزوم اعمال مدیریت خاص بر منابع آبی ک مال راهکار و اع

به بـه   موثر در مدیریت منابع و مصارف آب، در این مقالهموثر در مدیریت منابع و مصارف آب، در این مقالهراهکارهاي راهکارهاي   از جملهاز جملهشود. شود. احساس میاحساس میعلمی در کاهش تبخیر از منابع آب علمی در کاهش تبخیر از منابع آب 
سیالهاي سـطوح آبگیـر بـاران، پخـش سـیالمعرفی و اثرگذاري سامانهمعرفی و اثرگذاري سامانه خش  باران، پ یر  سطوح آبگ بر آبخوانب بـر آبخوانهاي  ندبنـدها، هـا، ب  نی هاي زیرزمینـی ب مدیریت روشو مـدیریت روشهاي زیرزمی هاي هـاي و 

طرف هاي سطوح آبگیر نیاز آبی گیاهان را در طول سال بر طـرف اجراي سیستماجراي سیستمدهد که دهد که نتایج نشان مینتایج نشان می  ..شودشودپرداخته میپرداخته میورزي ورزي خاكخاك هاي سطوح آبگیر نیاز آبی گیاهان را در طول سال بر 
یاري هاي نیاز آبی را قطع نماید، لزوما حجـم آب مـازاد را بایـد از طریـق آبیـاري سازد. در صورتی که منحنی ذخیره آب منحنیسازد. در صورتی که منحنی ذخیره آب منحنیمیمی یق آب ید از طر مازاد را با جم آب  هاي نیاز آبی را قطع نماید، لزوما ح
سیالبهاي پخـش سـیالبخصیص یافته به طرحخصیص یافته به طرحاعتبارات تاعتبارات ت  با در نظر گرفتنبا در نظر گرفتن  میلی جبران نمود.میلی جبران نمود.تکتک خش  مودن ارزش در صـورت بـه روز نمـودن ارزش و و   هاي پ به روز ن صورت  در 

یک دوره درصد در سال، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب استحصال شده در یـک دوره   1515اعتبارات با سود اعتبارات با سود  تر از سـاله کمتـر از   2020درصد در سال، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب استحصال شده در    17001700ساله کم
عبمتـر مکعـب  1500015000ي متوسط حجم آب استحصالی ساالنه ي متوسط حجم آب استحصالی ساالنه خراسان رضوي داراخراسان رضوي دارا  زیرزمینی سنگانه درزیرزمینی سنگانه در  بندبند  ..استاستریال ریال  تر مک ندبنـد  ،،م هاي هاي ب

عب متر مکعـب   567000567000و و   946000946000کرمان به ترتیب داراي متوسط حجم آب استحصالی ساالنه کرمان به ترتیب داراي متوسط حجم آب استحصالی ساالنه   ین) و راور درین) و راور درزیرزمینی توتک (رازیرزمینی توتک (را متر مک
مترمکعب مترمکعب   85,985,9ساالنه ساالنه   دیم تحت کشت گندم در استان زنجان در شخم در جهت شیبدیم تحت کشت گندم در استان زنجان در شخم در جهت شیباراضی اراضی   در نهایت، از هر هکتاردر نهایت، از هر هکتارباشند. باشند. میمی

که در روش سـازد. در حـالی کـه در روش تن در هکتار خاك حاصلخیز را از طریق فرسایش خارج میتن در هکتار خاك حاصلخیز را از طریق فرسایش خارج می  2,22,2آب خارج شده که به همراه خود آب خارج شده که به همراه خود  حالی  سازد. در 
متر متر   71,571,5التفاوت یعنی التفاوت یعنی از عرصه خارج شده و مابهاز عرصه خارج شده و مابه  متر)متر)برابر کبرابر ک  66یا یا   %%8383مکعب آب (مکعب آب (  مترمتر  14,414,4شخم عمود بر جهت شیب، فقط شخم عمود بر جهت شیب، فقط 

به دهد. به همین دلیل، میزان فرسایش خاك و تولید رسوب هـم بـه ده و رطوبت خاك را افزایش میده و رطوبت خاك را افزایش میمکعب در خاك نفوذ کرمکعب در خاك نفوذ کر هم    0,20,2دهد. به همین دلیل، میزان فرسایش خاك و تولید رسوب 
قه از یابد. در چنین شرایطی، میزان عملکـرد گنـدم دیـم منطقـه از برابر کمتر) کاهش میبرابر کمتر) کاهش می  1111یا یا   %%9090تن در هکتار (تن در هکتار ( یم منط ندم د کرد گ به کیلـو بـه   924924یابد. در چنین شرایطی، میزان عمل لو  کی

 ..) افزایش یافته است) افزایش یافته است%%2323کیلو در هکتار (کیلو در هکتار (  11361136
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 مقدمه
رخداد جریانات رخداد جریانات   ..کمبود منابع آب در ایران به جهت قرارگیري در نواحی خشک و نیمه خشک جهان بر کسی پوشیده نیستکمبود منابع آب در ایران به جهت قرارگیري در نواحی خشک و نیمه خشک جهان بر کسی پوشیده نیست

میـزان متوسـط بـارش و تبخیـر کشـور این در حالی است که شود. شود. نواحی محسوب مینواحی محسوب میاین این هاي فطري هاي فطري سیالبی و آنی از ویژگیسیالبی و آنی از ویژگی
درصـد  30درصـد اراضـی و  25ها بر درصد بارش 70از نظر پراکنش مکانی، برابر متوسط جهانی است.  سوم و سهترتیب یکبه

ها در فصول درصد بارش 25و  زراعیها در فصول غیر درصد بارش 75بارد. از نظر پراکنش زمانی نیز درصد اراضی می 75آن بر 
 .شوندنازل می زراعی

نی عینـی مشاهدات مشاهدات   وو  نیز مزید بر علت شدهنیز مزید بر علت شده  خشک و نیمه خشکخشک و نیمه خشکاثرات تغییر اقلیم در مناطق اثرات تغییر اقلیم در مناطق  لیم اثـرات تغییـر اقلـیم عی یر اق ثرات تغی ینرا در ایـنا   را در ا
یر، افزایش دمـا و تلفـات آب ناشـی از تبخیـر، در اثر این پدیده، در اثر این پدیده، . . دهنددهندبروز میبروز مین ن تر شدتر شدبارشبارشکمکم  شدن وشدن و  ترترخشکخشکصورت صورت بهبهمناطق مناطق  شی از تبخ فات آب نا ما و تل افزایش د

ستپوشش گیاهی دور از انتظـار نیسـتنیاز آبی نیاز آبی افزایش افزایش و و  بارش برفبارش برف، کاهش ، کاهش ییتغییر رژیم بارشتغییر رژیم بارش ظار نی گر. شـکل دیگـرپوشش گیاهی دور از انت شکل دی ثرات اثـرات   .  ین ایـن ا یدهپدیـدها ، ، پد
بهرا بـه  اثرات تغییر اقلیماثرات تغییر اقلیم. . ها استها استسیالبسیالب  ها وها وخشکسالیخشکسالیافزایش شدت و احتمال وقوع وقایع حدي مثل افزایش شدت و احتمال وقوع وقایع حدي مثل  صه میطور خالصـه میرا    دردرتوان تـوان طور خال

بوجود بوجود تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی   نقصان درنقصان در  عوامل،عوامل،این این مجموعه اثرات مجموعه اثرات   ..))13971397(زهرایی، (زهرایی،   کردکرد  زیر اشارهزیر اشارهگانه گانه سهسهموارد موارد 
 .شودشودبیشتر میبیشتر میافزایش دما، افزایش دما،   اانیاز آبی گیاهان بنیاز آبی گیاهان بو و   شدهشدهخارج خارج   تبخیر از دسترستبخیر از دسترسدر اثر در اثر   بباز منابع آاز منابع آ  ايايعمدهعمدهو بخش و بخش   آوردهآورده
 شود، شود، میمی  منابع آب سطحی و زیرزمینیمنابع آب سطحی و زیرزمینی تغذیهتغذیهو کاهش و کاهش   ه منجر به افزایش تلفات تبخیر آبه منجر به افزایش تلفات تبخیر آبافزایش دما کافزایش دما ک) ) 11
 د،د،دنبال داردنبال داررا بهرا بهبارش برف و افزایش تلفات تبخیر بارش برف و افزایش تلفات تبخیر   کاهش قابل توجهکاهش قابل توجهکه که   ههتابستانتابستانو و   ههبه بهاربه بهار ههزمستانزمستان  ییتغییر رژیم بارشتغییر رژیم بارش) ) 22
، ، 442442، ، 251251، ، 193ترتیب بـه 90الـی  40هاي طوري که در دهـه، بههاهاها و خشکسالیها و خشکسالیفزایش شدت و تواتر وقوع سیالبفزایش شدت و تواتر وقوع سیالب) ا) ا33
 به ثبت رسیده است.به ثبت رسیده است.  واقعه سیلواقعه سیل  20002000و بالغ بر و بالغ بر   13411341، ، 10261026

یاه،، خصوصا در فصل رشـد گیـاه،کمبود آبکمبود آب  ها وها وتا وقوع خشکسالیتا وقوع خشکسالی  ههشدشدموجب موجب   توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگیتوزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی شد گ   مانعمـانع  ، خصوصا در فصل ر
برداري مناسب از برداري مناسب از بهرهبهره  ووعملی در مدیریت بهینه عملی در مدیریت بهینه   ووهاي علمی هاي علمی روشروش  ازازعدم برخورداري عدم برخورداري در این شرایط، در این شرایط،   ..قلمداد شودقلمداد شود  توسعهتوسعه  اصلیاصلی
بارش میهدر رفت آب حاصـل از بـارش می  ووتشدید فرسایش تشدید فرسایش ، ، عوامل اصلی کاهش تولیدات گیاهیعوامل اصلی کاهش تولیدات گیاهی  هاي جوي، ازهاي جوي، ازریزشریزش صل از  شد.باشـد.هدر رفت آب حا حال در حـال   با در 

کاهش ترین مصرف کننده آب با چالش بزرگی تحت عنوان افزایش روز افـزون تقاضـا و کـاهش حاضر، بخش کشاورزي به عنوان عمدهحاضر، بخش کشاورزي به عنوان عمده ضا و  فزون تقا ترین مصرف کننده آب با چالش بزرگی تحت عنوان افزایش روز ا
هاي زیرزمینی هاي زیرزمینی ین بخش، بیش از حد معمول به منابع آبین بخش، بیش از حد معمول به منابع آبدهند که ادهند که اباشد. از طرف دیگر، آمارها هم نشان میباشد. از طرف دیگر، آمارها هم نشان میمنابع آب روبرو میمنابع آب روبرو می

  ،،دغذایی از یک طرف و محدودیت منابع آبدغذایی از یک طرف و محدودیت منابع آبااموموتامین تامین جمعیت و نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزي و جمعیت و نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزي و   رشد فزایندهرشد فزایندهاند. اند. وابسته شدهوابسته شده
نهبرداري بهینـه از منـابع آب را در تمـام زمینـهاز طرف دیگر بهرهاز طرف دیگر بهره  بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک،بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، مام زمی نابع آب را در ت نه از م خش مخصوصـا در بخـش   هاهابرداري بهی صا در ب مخصو

لی و بینبه همـین منظـور، نهادهـاي ملـی و بین. . ضروري ساخته استضروري ساخته است  ،،کشاورزي که بیشترین سهم مصرف آب را دارا می باشدکشاورزي که بیشترین سهم مصرف آب را دارا می باشد هاي م ظور، نهاد مین من لی المللـی به ه المل
ستفاده از فنمسئول در زمینه آب و محیط زیست در کشورهاي مختلـف، اسـتفاده از فن لف، ا جاري و هـاي استحصـال آب بـاران و آبهـاي جـاري و آوريآوريمسئول در زمینه آب و محیط زیست در کشورهاي مخت هاي  باران و آب صال آب  هاي استح

نوان دیم و کاستن از وابستگی به کشت آبی در مناطق خشک و نیمه خشک را بـه عنـوان   زیرقشري را جهت افزایش راندمان کشتزیرقشري را جهت افزایش راندمان کشت به ع دیم و کاستن از وابستگی به کشت آبی در مناطق خشک و نیمه خشک را 
 کنند.کنند.راهکاري براي افزایش تولیدات کشاورزي و کاستن از تقاضاي آب دنبال میراهکاري براي افزایش تولیدات کشاورزي و کاستن از تقاضاي آب دنبال می

 
 هامواد و روش

انتقال آب از انتقال آب از   یایاها و ها و قبل از پیوستن به رودخانهقبل از پیوستن به رودخانه  هاهاآوري روانابآوري روانابیا جمعیا جمع  ،،فرودفرود  ها در محلها در محلبارشبارشآب آب   استحصال آب، جمع آورياستحصال آب، جمع آوري
افزایش افزایش   هايهايهاي استحصال آب باران و آبهاي جاري و زیرقشري به عنوان راهکارهاي استحصال آب باران و آبهاي جاري و زیرقشري به عنوان راهکارآوريآوريفنفنبا توجه به اینکه با توجه به اینکه باشد. باشد. مسیل سیل میمسیل سیل می

سامانهاثرگـذاري سـامانهناطق خشک و نیمه خشک مطرح است، ناطق خشک و نیمه خشک مطرح است، تولیدات کشاورزي و کاستن از تقاضاي آب در متولیدات کشاورزي و کاستن از تقاضاي آب در م گذاري  یر هاي سـطوح آبگیـر اثر سطوح آبگ هاي 
 گیرد.گیرد.مورد بررسی قرار میمورد بررسی قرار می  ورزيورزيهاي خاكهاي خاكو مدیریت روشو مدیریت روش  هاي زیرزمینیهاي زیرزمینیبندبندها، ها، انانباران، پخش سیالب بر آبخوباران، پخش سیالب بر آبخو

 
 1هاي سطوح آبگیر بارانسامانه -1

موده و برداران را جلب نمـوده و مشارکت بهرهمشارکت بهره  مردم با جزئیات آن توانستهمردم با جزئیات آن توانستهآوري استحصال آب به دلیل سادگی و آشنایی سنتی آوري استحصال آب به دلیل سادگی و آشنایی سنتی فنفن برداران را جلب ن
ین روشموثري مورد استفاده قرار گیرد. محـدوده فعالیـت و گسـترش ایـن روش  طور وسیع وطور وسیع وبه عنوان یک منبع آب جایگزین بهبه عنوان یک منبع آب جایگزین به سترش ا یت و گ حدوده فعال ها در هـا در موثري مورد استفاده قرار گیرد. م

                                                           
1 Rainwater harvesting systems 
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ستفاده ها به نحـو مـوثرتري اسـتفاده ییاین است که از بارندگاین است که از بارندگ  هاست و منطق حاکمهاست و منطق حاکمبباهاي آبخیز و در محل تشکیل روانهاي آبخیز و در محل تشکیل روانباالدست حوزهباالدست حوزه موثرتري ا حو  ها به ن
سطهـاي سـطبباااز آلودگی رواناز آلودگی روان  ،،زمینیزمینیآب زیرآب زیر  جویی در مصرفجویی در مصرفعالوه بر صرفهعالوه بر صرفهنحوي که نحوي که بهبه  شود.شود. سته وحی و فرسـایش خـاك کاسـته وهاي  خاك کا سایش  از از   حی و فر

یاديي استحصـال آب کاربردهـاي زیـاديآورآورفنفن جلوگیري شود.جلوگیري شود.  هاهاشدن آبشدن آبج ج خارخاردسترس دسترس از از تلفات ناشی از تبخیر و تلفات ناشی از تبخیر و  هاي ز صال آب کاربرد هاي هـاي در حوزهدر حوزه  ي استح
صارف براي اسـتفاده در مصـارف ها ها بامبامآوري رواناب حاصل از بارندگی بر روي معابر و پشتآوري رواناب حاصل از بارندگی بر روي معابر و پشتدارد که از جمله آنها جمعدارد که از جمله آنها جمعنیز نیز آبخیز شهري آبخیز شهري  ستفاده در م براي ا

کراي در صنعت آب جهـان پیـدا کـرویژهویژهو آبیاري فضاي سبز شهري است که به نوبه خود جایگاه و آبیاري فضاي سبز شهري است که به نوبه خود جایگاه   بهداشتیبهداشتی یدا  هان پ ست.ده اسـت.اي در صنعت آب ج هاي هاي سامانهسـامانه  ده ا
مورد به مـورد   تانتاناساس  1616  دردر  13791379سال سال   طرح تحقیقاتی ازطرح تحقیقاتی از  7373قالب قالب پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري در پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري در سطوح آبگیر باران در سطوح آبگیر باران در  به 

ها هـا شکل سامانه، ابعاد مناسب، جنس سطح آبگیر و مواد بکار رفته در اطراف ریشه نهالشکل سامانه، ابعاد مناسب، جنس سطح آبگیر و مواد بکار رفته در اطراف ریشه نهال  ،،هاها. در این طرح. در این طرحاستاست  اجرا گذاشته شدهاجرا گذاشته شده
یز نیـز   88و و   77هاي هاي شکلشـکل  دهند.دهند.هایی از اجراي طرح را نشان میهایی از اجراي طرح را نشان مینمونهنمونه  66الی الی   11هاي هاي ند. شکلند. شکلااههمورد ارزیابی قرار گرفتمورد ارزیابی قرار گرفت منمـن خزن اي مخـزن ن اي م

 دهند.دهند.کند، نشان میکند، نشان مییاز آبی گیاه را تامین نمییاز آبی گیاه را تامین نمینن  ،،هایی که منحنی ذخیره آبهایی که منحنی ذخیره آبرا براي آبیاري تکمیلی در ماهرا براي آبیاري تکمیلی در ماه  ذخیره آبذخیره آب
 

  
 نهال بادام در سطوح آبگیر، سال سوم، شهرکرد -2شکل  زیتون در سطوح آبگیر، سال پنجم، مراوه تپه نهال -1شکل 

 

  
 نهال بادام در سطوح آبگیر، سال پنجم، اراك -3شکل 

 
 ارومیهنهال زردآلو در سطوح آبگیر، سال چهارم،  -4شکل 

  
 نهال زیتون در سطوح آبگیر، سال چهارم، گنبد -6شکل  نهال گردو در سطوح آبگیر، سال چهارم، دیواندره -5شکل 
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 نماي درون مخزن و نصب ژئوممبران -8شکل  گذارينماي مخزن و عملیات ستون -7شکل 

 2هاهاسیالب بر آبخوانسیالب بر آبخوانپخش پخش هاي هاي سامانهسامانه  -22
ند هاي مشخص بـراي مقاصـد چنـد ها در عرصهها در عرصهببکردن سیالکردن سیال  استحصال، پخش و متمرکزاستحصال، پخش و متمرکزعبارت از عبارت از سیالب سیالب   دانش پخشدانش پخش  فن وفن و صد چ براي مقا هاي مشخص 

صنوعی هاي سبز، اصالح خاك، احیاي مراتع، تولید علوفـه و تغذیـه مصـنوعی ططت سیالبی، تولید چوب و ایجاد محیت سیالبی، تولید چوب و ایجاد محیمنظوره شامل زراعمنظوره شامل زراع یه م فه و تغذ هاي سبز، اصالح خاك، احیاي مراتع، تولید علو
سفرهاین امر در بهبود وضع آب، خاك، پوشش گیاهی و تغذیه سـفرهباشد. باشد. میمی  ها)ها)(آبخوان(آبخوان  منابع آب زیرزمینیمنابع آب زیرزمینی مؤثر هاي زیرزمینـی مـؤثر این امر در بهبود وضع آب، خاك، پوشش گیاهی و تغذیه  نی  هاي زیرزمی

 يهادر قالـب برنامـه 1348از سال  یراندر ابر آبخوان  یالبس پخش هايیبررس  نماید.نماید.بوده و از هـدر رفتـن آب جلوگیري میبوده و از هـدر رفتـن آب جلوگیري می
 یـزدر منطقه سـرچم واقـع در حـوزه آبخ یالبپخش س ییطرح اجرا ینبه اجرا در آمده است. اول یزداريآبخ یو پژوهش ییاجرا

 یقـاتیطـرح تحق یناولـ ینو متعاقب آن در نودهک قـزو اجرا شد 1351در سال  یدرودسف یزداريرود در قالب طرح آبخزنجان
 .آمد دراجرا به مورد  یالبپخش س

ملـل جهـان و  یرو سـا یـراندر ا یروش سنت به هابیالس يبرداراز بهره يالگوبردار ی،و عمل یعلم هايیشرفتبا توجه به پ
پخـش  یقـاتتحق یستگاهدر ا یران،بار در ا یناول يبرا یعلم یوهبه ش یالبما پخش س یاکانن هايیتاستفاده از ابتکارات و خالق

 توسـط یقـاتیتحق يهـااز طرح یکـیو در قالب  یابانیب هايعرصهدر  در استان فارس فساشهرستان  یگانگربادر کوثر  یالبس
 یبا مشکل کم آب یاراض یرزمینی،از منابع آب ز رویهیعرصه در اثر برداشت ب ین. در ابه اجرا درآمدسابق  یوزارت جهاد سازندگ

شـدن منطقـه شـده بـود.  یابانیب تشدیدها باعث آب یجیآب و شور شدن تدر يهاسطح سفره یدافت شد یلروبرو بوده و به دل
متـر  یلیـوندر حـدود چهـار م یقـاتیتحق یستگاها یندر ا یالبطرح پخش س يقبل از اجرا زمینییراز آب ز يبرداربهره یزانم

تاکنون تـاکنون   13751375از سال از سال  .و شور شدن آب بوده است یرزمینیآب ز يهاسفره یمنف یالنمکعب در سال برآورد شده که همراه با ب
تار هـزار هکتـار   6363مساحتی بالغ بر مساحتی بالغ بر   دردرمجموعاً مجموعاً   ترویجیترویجیو و   تحقیقاتی، آموزشیتحقیقاتی، آموزشیهاي هاي ههایستگاایستگادر قالب در قالب طرح پخش سیالب طرح پخش سیالب   3737تعداد تعداد  هزار هک

ستتوسط پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري به اجرا در آمده اسـت لیالـی  1100هاي هاي شکلشـکل  .)9(شـکل  توسط پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري به اجرا در آمده ا شهترتیب گوشـهبهبـه  1122  ا اي از اي از ترتیب گو
 هند.هند.ددرا نشان میرا نشان میو بم در استان کرمان و بم در استان کرمان دهلران در استان ایالم دهلران در استان ایالم   ،،هاي پخش سیالب بر آبخوان فسا در استان فارسهاي پخش سیالب بر آبخوان فسا در استان فارسایستگاهایستگاه

 
 3زیرزمینیزیرزمینی  هاي بندهاي بندسامانهسامانه  -33

اي یا هیدرولیکی در برابر جریان آب زیرسطحی در زیر زمین و در یک محیط بند زیرزمینی در حقیقت مانعی سازه
به منظور ذخیرة آب سطحی هاي معمولی که در عرض رودخانه یا نهرها بندآب زیرزمینی در مقایسه با  بندمتخلخل است. 

ی را مسدود، منحرف و یا محدود ، جریان زیرزمینآوري می کنندجمع بندباالدست   آب سطحی را در مخازنشوند و ساخته می
، در مقایسه با بندهاي سطحی نه تنها در نتیجه .دننماید و آب را در زیر سطح زمین در محیط متخلخل ذخیره مینکنمی

آید، بلکه اثرات زیست محیطی آن بسیار کم و مبحث ر رفت آب در اثر تبخیر بوجود نمیشود و هدزمینی غرقاب نمی
برداري و نگهداري آن بسیار سهل و کم هزینه و مشکالت رسوب در آن تقریباً وجود نداشته و قابل ترویج و اجرا و بهره

                                                           
2 Floodwater spreading systems 
3 Underground dam systems 
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و تقویت از جمله توسعه براي مقاصد چند منظوره زیرزمینی  بندباشد. ي مردمی میهاها و تعاونیبرداري توسط تشکلبهره
تواند سطح ایستابی در یک سفره با جریان محدود را این بند مید. شوحافظت از منابع آب استفاده میمنابع آبی، مدیریت و م

صورت ثقلی هطوري ذخیره نموده و  باال ببرد که به یک مخزن یا سفره با حجم قابل مالحظه آب تبدیل و به راحتی با پمپ یا ب
هاي زیرزمینی  می توانند با مسدود نمودن زهکشهاي زیر سطحی از هجوم شیرابه و یا بند. باشدبرداري و کنترل شده قابل بهره

هاي آب شیرین یا منابع آب جلوگیري نموده و نقش مهمی جبهه آب شور و یا هر سیال یا آب بدون کیفیت به مخازن و سفره
هاي زیرسطحی و توسعه زیرزمینی را در تقویت آب بندشماتیک عملکرد  ،13نمایند. شکل  در زمینه حفاظت از منابع آب ایفا

 د.دهنشان میمنابع آبی کوچک را 

 1396پخش سیالب، فسا، فارس،  ایستگاه -10شکل   هاي پخش سیالبهاي احداث ایستگاهمحل -9شکل 

 1396پخش سیالب، بم، کرمان،  ایستگاه -12شکل  1396پخش سیالب، دهلران، ایالم،  ایستگاه -11شکل 

 

 
 زیرزمینی بندسازي، تقویت و مدیریت آب زیر قشري توسط استحصال، ذخیرهشماتیک از عملکرد  تصویر -13شکل 
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صفهان و ان اصـفهان و زیرزمینی وزوزیرزمینی وزو  بندبند، از جمله ، از جمله اساس شواهد موجوداساس شواهد موجود  هاي زیرزمینی برهاي زیرزمینی بربندبندفن احداث و استفاده از فن احداث و استفاده از  ندبنـدان ا نی زیرزمینـی   ب زیرزمی
سعه و نـوین جهـت توسـعه و   هايهـايتوجهی و عدم استفاده از تکنولوژيتوجهی و عدم استفاده از تکنولوژي است که به خاطر بیاست که به خاطر بی  ييزیادزیاد  بیرجند، در کشور ما داراي قدمتبیرجند، در کشور ما داراي قدمت هت تو نوین ج

کشـورهاي در حـال در هاي زیرزمینـی در منـاطق روسـتایی بنـدتردید بیده است. ده است. از آن دچار رکود و فراموشی شاز آن دچار رکود و فراموشی شبرداري برداري بهرهبهره
ویژه آن کـه ریسـک به  هاي سطحی برخوردارند.بندي نسبت به دارند، از محاسن بیشترتوسعه که شرایط آب و هوایی خشکی 

دریا در شمال و جنوب دریا در شمال و جنوب   ۀمناطق واقع شده در حاشیمناطق واقع شده در حاشی دهند.ي را کاهش میبردارآلودگی محتمل و تبخیر آب و هزینه اجرا و بهره
جانبه جانبه همههمه  ۀمساعد براي توسعمساعد براي توسع  ۀهاي نمکی و کویرها و حتی گنبدهاي نمکی و بدلندها با وجود داشتن زمینهاي نمکی و کویرها و حتی گنبدهاي نمکی و بدلندها با وجود داشتن زمینکشور و حواشی کفهکشور و حواشی کفه

گر این منـاطق اگـر  منابع آبی موجود درمنابع آبی موجود در رویه ازرویه ازبیبی  ةاستفاداستفاد  ،،با محدودیت منابع آب مناسب روبرو بوده و هستند. از یک سوبا محدودیت منابع آب مناسب روبرو بوده و هستند. از یک سومعموال  ناطق ا این م
هم هم  و وضعیت موجود راو وضعیت موجود را  ههددششآب شیرین آب شیرین   هايهايسفرهسفره  طرفطرفه هاي شور بهاي شور بکننده نباشد، باعث هجوم آبکننده نباشد، باعث هجوم آب اقدامات پیشگیرياقدامات پیشگیريهمگام با همگام با 

شده و از دسـترس خـارج شـده و   ،،هاي شیرین و قابل استفاده اگر کنترل و مدیریت نشوندهاي شیرین و قابل استفاده اگر کنترل و مدیریت نشوندآبآب  ،،خطر قرار خواهد داد. از سوي دیگرخطر قرار خواهد داد. از سوي دیگر دردر خارج  سترس  از د
کی، کـویر، کفـه نمکـی، ي منتهی به ي منتهی به هاهاو یا آبراههو یا آبراههالیه اراضی ساحلی الیه اراضی ساحلی ی در منتهیی در منتهیهاي زیرزمینهاي زیرزمینبندبنداجراي اجراي   ،،شور خواهند شد. بنابراینشور خواهند شد. بنابراین فه نم کویر، ک

نات تضمین پایداري وضع موجـود، مـدیریت، استحصـال و محافظـت منـابع آب، باعـث افـزایش امکانـات  عالوه برعالوه بر  ......  گنبد نمکی وگنبد نمکی و فزایش امکا عث ا نابع آب، با ظت م صال و محاف مدیریت، استح جود،  تضمین پایداري وضع مو
 نیز خواهد شد.نیز خواهد شد.  منابع آب زیرزمینیمنابع آب زیرزمینی برداري ازبرداري ازبهرهبهره

زیرزمینی و بومی سازي این تکنیک در ایران کمتر از دو دهـه اسـت کـه در پژوهشـکده  بندتحقیقات در زمینه کاربردهاي 
حفاظت خاك و آبخیزداري شروع و با انجام چندین طرح تحقیقاتی و اجراي چند نمونه پایلوت تحقیقاتی همراه بوده اسـت. بـا 

ان پـایلوت تحقیقـاتی و بـا انتشـار نتـایج و بیـان عنوهبـ بنـدبرداري از چنـد آغاز کار تحقیقاتی و مطالعه، طراحی و اجرا و بهره
جاي خاص خود  گزاراناستفاده از این تکنیک جدید در بین مدیران و سیاست سازي سبب شده تا هاي آشناها و برنامهضرورت

استان ساخته زیرزمینی در شش  بند 15در حال حاضر در کشور آغاز و با استقبال روبرو شود.  کشوررا باز کند و ترویج آن  در 
نیز در حال مطالعه و مکانیـابی  بندداراي اتمام مطالعات و مکانیابی بوده و دو  بند 20برداري هستند. تعداد شده و در حال بهره

 دهند.را نشان می کرمانهاي خراسان رضوي و هاي زیرزمینی احداث شده در استانبند 15و  14هاي هستند. شکل
 

  
 زیرزمینی حرمک، استان کرمان بندخروجی آب  -15شکل  زیرزمینی سنگانه، استان خراسان رضوي بندمحل  -14شکل 

 
 در اراضی دیمدر اراضی دیم  ورزيورزيهاي خاكهاي خاكمدیریت روشمدیریت روش  -44

سایش شیب باعث افزایش تلفات خاك توسـط فرسـایش  اراضی مرتعی به زراعت دیم همراه با شخم اراضی در جهتاراضی مرتعی به زراعت دیم همراه با شخم اراضی در جهت  تغییر کاربري سط فر شیب باعث افزایش تلفات خاك تو
رابطه مستقیمی با درجه شیب زمین دارد. تعیین حد مجاز شیب رابطه مستقیمی با درجه شیب زمین دارد. تعیین حد مجاز شیب  در اثر شخم در جهت شیبدر اثر شخم در جهت شیب  شود. افزایش تلفات خاكشود. افزایش تلفات خاكآبی میآبی می

قدامتواند مالك و شاخصی براي کاهش فرسایش خاك در دیمزارهـا بـه عنـوان یـک اقـدامزراعت دیم میزراعت دیم می اراضی براياراضی براي یک ا نوان  به ع ها  مدیریتی و مـدیریتی و  تواند مالك و شاخصی براي کاهش فرسایش خاك در دیمزار
توجهی از ، هر سـاله سـطوح قابـل تـوجهی از مواد غذاییمواد غذایی با توجه به رشد جمعیت و نیاز انسان به منابع بیشتربا توجه به رشد جمعیت و نیاز انسان به منابع بیشتر. زراعی باشدزراعی باشدبهبه بل  سطوح قا ساله  هـا و جنگل، هر 

شود. این امر موجب شود. این امر موجب میمیا اقدام به کشت وکار بر روي آنهاقدام به کشت وکار بر روي آنه  ،اراضیاراضی اینگونهاینگونه قابلیتقابلیت  بدون توجه بهتبدیل به زراعت دیم شده و تبدیل به زراعت دیم شده و   مراتع
بهخاکسازي قـادر بـه   فرایندهدر رفت مقادیر متنابهی از خاك حاصلخیز شده که بدلیل شرایط اقلیمی معموالهدر رفت مقادیر متنابهی از خاك حاصلخیز شده که بدلیل شرایط اقلیمی معموال قادر  مودن ن نمـودن جایگزیجـایگزی خاکسازي  ن ن

 .)Nikkami ،2008( شوندشوندمیمی شود و پس از مدتی اینگونه اراضی به صورت متروکه رهاشود و پس از مدتی اینگونه اراضی به صورت متروکه رهایافته نمییافته نمی خاك فرسایشخاك فرسایش
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شدن سرعت جریان آب، شدن سرعت جریان آب،  برابربرابر  دودو  دارد که بادارد که بادر مورد نقش درجه شیب در فرسایش اظهار میدر مورد نقش درجه شیب در فرسایش اظهار می Eri  به نقل ازبه نقل از  ،،))131382رفاهی (رفاهی (
سایش بود. بدیهی است که افزایش جریان آب در اثر افزایش شیب و افزایش فرسـایش د د نناندازه قبلی قابل حمل خواهاندازه قبلی قابل حمل خواه برابربرابر  6464ذرات با ذرات با  بود. بدیهی است که افزایش جریان آب در اثر افزایش شیب و افزایش فر

ستاسـت شدیدترشدیدتر  ،،صورت گرفتهصورت گرفته  هاهابوده و این امر در مناطقی که عملیات شخم و شیار در آنبوده و این امر در مناطقی که عملیات شخم و شیار در آن در اثر کاهش پایداري خاكدر اثر کاهش پایداري خاك و  Baver. . ا
سایش فرسـایش   هاي افزایش نفوذ پذیري و کاهشهاي افزایش نفوذ پذیري و کاهش از جمله راهاز جمله راه  را )، شخم مناسب)، شخم مناسب19721972((  همکاران فی میخـاك معرفـی میفر ید.نمایـد.خاك معر   Steiner نما

تأثیر عملیات شخم روي میزان رطوبت خاك اشاره تأثیر عملیات شخم روي میزان رطوبت خاك اشاره به در مورد اثرات تغییر کاربري اراضی در مورد اثرات تغییر کاربري اراضی    Ungerو  Smica به نقل ازبه نقل از )،)،19941994((
شخم روي آن روز، خاکی که کـاربري آن تغییـر نکـرده و عملیـات شـخم روي آن   3434گذشت گذشت  متر باران ومتر باران ومیلیمیلی  164164کند که پس از بارش کند که پس از بارش میمی یات  کرده و عمل یر ن کاربري آن تغی روز، خاکی که 

یقمتري خود ذخیره کـرده اسـت. در ایـن تحقیـقسانتیسانتی  1515در عمق در عمق  است بیشترین میزان رطوبت رااست بیشترین میزان رطوبت راانجام نشده انجام نشده  ین تحق ست. در ا کرده ا یزان حـداقل میـزان  متري خود ذخیره  حداقل م
قق در ایـن محقـق در   ،،همچنینهمچنین ورزي بوده است.ورزي بوده است.رطوبت مربوط به تیمار شخم با برگردان کامل و حد متوسط مربوط به حداقل خاكرطوبت مربوط به تیمار شخم با برگردان کامل و حد متوسط مربوط به حداقل خاك ین مح ا

ر داشته است به این نتیجه رسید که با تغییر کاربري اراضی ر داشته است به این نتیجه رسید که با تغییر کاربري اراضی هاي گوناگون قراهاي گوناگون قراهاي مختلف که تحت مدیریتهاي مختلف که تحت مدیریتمورد تبخیر از خاكمورد تبخیر از خاك
هاي اصلی این امر را در باال هاي اصلی این امر را در باال  یابد. این محقق یکی از علتیابد. این محقق یکی از علتاز سطح خاك بشدت افزایش میاز سطح خاك بشدت افزایش می کاهش پوشش گیاهی میزان تبخیرکاهش پوشش گیاهی میزان تبخیر وو

)، 2002ان (و همکـار Cornelis .آوردآورد رفتن درجه حرارت سطحی خاك در اثر تغییر کاربري و لخت شدن خاك سطحی بدسترفتن درجه حرارت سطحی خاك در اثر تغییر کاربري و لخت شدن خاك سطحی بدست
را در مقایسه با شخم سنتی، بدون شـخم  4نحوه عملیات شخم و شیار را بر میزان رواناب و فرسایش موثر دانسته و شخم عمیق

کیلـومتر  1700کـه سـاالنه  زارش به وزارت کشاورزي چین اعالم نمـوده)، در گZhu )2003و حداقل شخم، پیشنهاد نمودند. 
 گیرند.از این اراضی سرچشمه می یانگ تسه رسوبات %60ربوط به مناطق دیم بوده و عموما مبیابانی شده که  مربع از اراضی

کـامی و همکـاران، (نیک در دو طرح تحقیقاتی که در پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري به مورد اجـرا در آمـده اسـت
، افـزایش و خـاك موید نقش موثر شخم عمود بر جهت شـیب در حفاظـت آب نتایج، )1396زاده و همکاران، اهللاو لطف 1384
 دهند.اجراي این دو طرح را نشان می 17و  16هاي اند. شکلایتا افزایش تولید محصول بوده، کاهش فرسایش و نهرطوبت

 

  
 کشت گونه چاودار در مقایسه با گندمطرح تاثیر طرح تاثیر   -1177شکل شکل  طرح تاثیر جهت شخم در حفاظت آب و خاك -16شکل 

 نتایج و بحث
مدیریت روشهاي زیرزمینـی و مـدیریت روشبندبندها، ها، هاي سطوح آبگیر باران، پخش سیالب بر آبخوانهاي سطوح آبگیر باران، پخش سیالب بر آبخواناثرگذاري سامانهاثرگذاري سامانه نی و  خاكهـاي خـاكهاي زیرزمی ورزي ورزي هاي 

 گیرد.گیرد.مورد بررسی قرار میمورد بررسی قرار میصورت زیر صورت زیر ترتیب و بهترتیب و بهبهبه
 

 هاي سطوح آبگیر بارانهاي سطوح آبگیر بارانسامانهسامانه  -11

 
 ها تا سه سالگیو نیاز آبی گونه آب ذخیره سامانه -19شکل             ها تا سه سالگی  رواناب حاصل از بارش و نیاز آبی گونه -18 شکل

                                                           
4 Sub-soiling 
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تا سن سه سالگی در سیساب خراسان شمالی نشان را باغی  هايگونه اناب حاصل از بارش و نیاز آبیمتوسط رو ،18 شکل
هاي سطوح آبگیر باران و در مقایسه با نیاز آبی آب ذخیره شده در پروفیل خاك را در سامانه نیز متوسط 19دهد. شکل می

    دهند.نشان میدر همین منطقه هاي نه ساله همین موارد را در نهال 21و  20هاي دهد. شکلهاي باغی نشان میهمان گونه

 ها تا نه سالگیو نیاز آبی گونه آب ذخیره سامانه -21شکل  لگی ها تا نه سارواناب حاصل از بارش و نیاز آبی گونه -20 شکل
 

هاي سطوح آبگیر نیاز آبی گیاهان را در طول سال بر هاي سطوح آبگیر نیاز آبی گیاهان را در طول سال بر شود، اجراي سیستمشود، اجراي سیستممالحظه میمالحظه می  2121و و   1919هاي هاي همان گونه که در شکلهمان گونه که در شکل
مهاي نیاز آبی را قطع نمایـد، لزومـا حجـم آب مـسازد. در صورتی که منحنی ذخیره آب منحنیسازد. در صورتی که منحنی ذخیره آب منحنیطرف میطرف می جم آب  ما ح ید، لزو یق ازاد را بایـد از طریـق هاي نیاز آبی را قطع نما ید از طر ازاد را با

حداث آبیاري تکمیلی جبران نمود. در این حالـت، ایـن بخـش از آب را از طریـق احـداث  یق ا خش از آب را از طر ین ب لت، ا لیمخـزن ذخیـره آب بـراي آبیـاري تکمیلـیآبیاري تکمیلی جبران نمود. در این حا یاري تکمی براي آب یره آب  خزن ذخ   م
  2,2,8585دهد که از دهد که از هاي انجام شده در خصوص وضعیت باغات دیم کشور نشان میهاي انجام شده در خصوص وضعیت باغات دیم کشور نشان میبررسیبررسیتوان جبران نمود. توان جبران نمود. ) می) می88و و   77هاي هاي شکلشکل((

مه ) دیـم هسـتند (آمارنامـه %%12,612,6هزار هکتار (هزار هکتار (  335959، سطحی حدود ، سطحی حدود 13913966هاي بارور و غیر بارور کشور در سال هاي بارور و غیر بارور کشور در سال میلیون هکتار باغمیلیون هکتار باغ ستند (آمارنا یم ه ) د
نی، هاي آبخیز نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی دارند (روغنـی، ). پنج عامل عمده در حوزه). پنج عامل عمده در حوزهالفالف  13913977کشاورزي، کشاورزي،  ین ). ایـن 13881388هاي آبخیز نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی دارند (روغ ). ا

شیب)، مفهوم مولفه جریان در سطوح شـیبBarber ، ،20032003و و   Shaxsonب در خاك (ب در خاك (عوامل شامل استحصال آب باران، نفوذ رواناعوامل شامل استحصال آب باران، نفوذ روانا دار دار )، مفهوم مولفه جریان در سطوح 
خاك میهاي ذخیره رطوبت و کاهش تبخیـر از سـطح خـاك می) و بکارگیري روش) و بکارگیري روش13771377(مصطفی زاده و همکاران، (مصطفی زاده و همکاران،  سطح  یر از  قات باشـند. تحقیقـات هاي ذخیره رطوبت و کاهش تبخ شند. تحقی با

صورت ودهد که حداقل بارش براي تولید رواناب در سطوح کوبیده چهار و در صـورت وانجام شده نشان میانجام شده نشان می شین، جـود رطوبـت پیشـین، دهد که حداقل بارش براي تولید رواناب در سطوح کوبیده چهار و در  بت پی   11//99جود رطو
 ).  ).  Gong ، ،20022002و و   Liمتر است (متر است (میلیمیلی  88//55متر و در سطح شاهد (بدون کوبیدگی) متر و در سطح شاهد (بدون کوبیدگی) میلیمیلی

 
 هاي پخش سیالب بر آبخوانسامانه -2

توسط پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري تهیه شده  22هاي مناسب پخش سیالب در شکل افکنههاي مخروط عرصه
 از استفاده باقرار گیرد.  اقدامات بعديو مطالعات تفصیلی عنوان مبناي تواند بهمی موجود در آناین نقشه و اطالعات است. 

 دیگر با هاآن تلفیق و شده تهیه ي کواترنريهانهشته سایر براي که اطالعاتی همچنین و هاافکنه مخروط براي موجود اطالعات

 از کشور کواترنر هاينهشته تمامی ها،حوضه زیر از یک هر براي مازاد آب و لحاظ هاآبادي از فاصله رعایت نظیر موجود، اطالعات

 گیرند.  قرار بندياولویت و ارزیابی مورد توانندمی پخش سیالب، براي قابلیت نظر

 
 سیالب پخش براي کواترنري هاينهشته نقشه قابلیت -22شکل 
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میلیارد  360تا کنون که قریب به  1374هاي پخش سیالب از سال با در نظر گرفتن کل اعتبارات تخصیص یافته به طرح
دست آمده است. ساله به 20ریال و در یک دوره  280ریال بوده است، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب استحصال شده حدود 

درصد در سال، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب استحصال شده کمتر از  15در صورت به روز نمودن ارزش اعتبارات با سود 
اي از این اعتبارت براي تجهیزات هواشناسی، هیدرومتري و ریال خواهد بود. این در حالی است که بخش عمده 1700

شده است و تغذیه هاي پخش سیالب صرف آزمایشگاهی و سایر امکانات مورد نیاز جهت بستر سازي انجام تحقیقات در ایستگاه
باشد. در مقام ها میگونه که در بند قبل اشاره شد، یکی از اهداف اجراي پخش سیالب بر آبخوانهاي آب زیرزمینی همانسفره

 .)1395(دائمی،  ریال اعالم شده است 15000 توسط وزارت نیرو 1395در سال قیمت تمام شده هر مترمکعب آب مقایسه، 
خاك عرصه شیمیایی فیزیکوها، احیاء قنوات، توسعه کشاورزي آبی، افزایش ارزش فرونشست دشت مسلما جلوگیري از پدیده

ها، افزایش تولید علوفه گیاهان مرتعی، افزایش تولید چوب، کاهش فرسایش خاك، کاهش گرد و غبار، کاهش مخروط افکنه
ب زیست محیطی بخشی از تاثیرات مثبت و تاثیرات مناس دلیل ایجاد اشتغالکاهش مهاجرت بهحجم و مخاطرات سیل، 

 باشند.هاي پخش سیالب میعرصه
 

 زیرزمینیزیرزمینی  بندبندهاي هاي سامانهسامانه  -33
اتمام برداري هستند. زیرزمینی در شش استان ساخته شده و در حال بهره بند 15در حال حاضر همان گونه که اشاره شد، 

هاي بندمشخصات ، 1جدول نیز در حال مطالعه و مکانیابی هستند.  بندو دو  به پایان رسیده بند 20 مطالعات و مکانیابی
 دهد.را نشان می زیرزمینی اجرا شده و در مرحله مطالعه و مکانیابی

 

 هاي زیرزمینی اجرا شده و در مرحله مطالعه و مکانیابیبندمشخصات  -1جدول 
 وضعیت طرح هدف پروژه تعداد نام استان

 برداريدر حال بهره منابع آبی کوچک)تامین آب (ایجاد  4 تهران
 برداريدر حال بهره تامین آب (ایجاد منابع آبی کوچک) 3 سمنان
 برداريدر حال بهره تامین آب (ایجاد منابع آبی کوچک) 5 کرمان
 برداريدر حال بهره قنات)-تامین آب (تقویت و مدیریت منابع آب 1 یزد

 برداريدر حال بهره قنات)-مدیریت منابع آب تامین آب (تقویت و 1 آذربایجان غربی
 برداريدر حال بهره تامین آب (تامین آب دام عشایر) 1 خراسان رضوي

 در حال مطالعات و مکانیابی تامین آب (ایجاد منابع آبی کوچک) 2 استان کشور 2
 اتمام مطالعات و مکانیابی تامین آب (ایجاد منابع آبی کوچک) 20 استان کشور 9

 

زیرزمینی سنگانه در استان خراسان رضوي داراي حوزه باالدستی با مساحت شش کیلومتر زیرزمینی سنگانه در استان خراسان رضوي داراي حوزه باالدستی با مساحت شش کیلومتر   بندبند، ، 11به عنوان نمونه از جدول به عنوان نمونه از جدول 
عب میمتر مکعـب می  1500015000متر احداث شده و داراي متوسط حجم آب استحصالی ساالنه متر احداث شده و داراي متوسط حجم آب استحصالی ساالنه میلیمیلی  260260مربع با متوسط بارندگی مربع با متوسط بارندگی  شد. باشـد. متر مک با

ستی کرمان به ترتیب با مساحت حـوزه باالدسـتی   هاي زیرزمینی توتک (راین) و راور در استانهاي زیرزمینی توتک (راین) و راور در استانبندبند حوزه باالد با کیلـومتر مربـع بـا   17201720و و   242242کرمان به ترتیب با مساحت  بع  لومتر مر کی
ساالنه متر احداث شده و داراي متوسـط حجـم آب استحصـالی سـاالنه میلیمیلی193193و و   230230متوسط بارندگی متوسط بارندگی  صالی  جم آب استح سط ح تر متـر   567000567000و و   946000946000متر احداث شده و داراي متو م

شی و جنوب کشور و حواشـی دریا در شمال دریا در شمال   ۀدر حاشیدر حاشی  هاي زیرزمینی در مناطق واقعهاي زیرزمینی در مناطق واقعبندبندبا توجه به اینکه احداث با توجه به اینکه احداث   باشند.باشند.مکعب میمکعب می و جنوب کشور و حوا
نابع آب بـراي جلـوگیري از اتـالف منـابع آب   هاي نمکی و کویرها و حتی گنبدهاي نمکی و بدلندهاهاي نمکی و کویرها و حتی گنبدهاي نمکی و بدلندهاکفهکفههاي آب شور داخلی و هاي آب شور داخلی و دریاچهدریاچه تالف م لوگیري از ا براي ج

شور و با توجه به وسعت اینگونه اراضی در کشور، پتانسیل عظیمی از استحصال آب از این طریق در کشـور   شوند،شوند،میمی  محدود توصیهمحدود توصیه و با توجه به وسعت اینگونه اراضی در کشور، پتانسیل عظیمی از استحصال آب از این طریق در ک
 باشند.باشند.مند مطالعه و شناسایی میمند مطالعه و شناسایی میوجود دارد که نیازوجود دارد که نیاز

 
 ورزي در اراضی دیمهاي خاكمدیریت روش -4

درصد آن یعنی  45,8که  1395-1396اراضی زراعی در سال زراعی  يمیلیون هکتار 11,03 زیر کشت توجه به سطح با
، اهمیت توجه به مدیریت 2و با توجه به جدول  ب) 1397(آمارنامه کشاورزي،  دباشآن دیم می حدود پنج میلیون هکتار

 شود.ورزي در این اراضی مشخص میهاي خاكروش
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 در اراضی دیم استان زنجان %8تولید رواناب، رسوب و گندم در شیب  -2جدول 
 جهت شخم 

 %8در شیب 
 تولید رواناب

 )m3/ha( 
 تولید رسوب 

)t/ha( 
 تولید گندم دیم 

)kg( 
 924 2,2 85,9 شخم در جهت شیب

 1136 0,2 14,4 شخم عمود بر جهت شیب
 23 )11( %90 )6( %83 )برابر(درصد تفاوت 

 
چریان دو روش شخم در جهت شیب و عمود بر جهت شـیب در تولیـد روانـاب، رسـوب و قره-در ایستگاه تحقیقاتی سهرین
. همان گونه که در جدول مالحظه )1384کامی و همکاران، (نیک مورد مقایسه قرار گرفتند %8تولید گندم دیم در طبقه شیب 

تـن در  2,2مکعب آب خارج شده که به همراه خـود  متر 85,9ساالنه  اراضی در شخم در جهت شیبشود، از هر هکتار این می
شـیب، فقـط سازد. در حالی که در روش شخم عمـود بـر جهـت هکتار خاك حاصلخیز را از طریق فرسایش از عرصه خارج می

رده و متر مکعـب در خـاك نفـوذ کـ 71,5التفاوت یعنی از عرصه خارج شده و مابه متر)برابر ک 6یا  %83مکعب آب ( متر 14,4
 11یـا  %90تن در هکتـار ( 0,2. به همین دلیل، میزان فرسایش خاك و تولید رسوب هم به رطوبت خاك را افزایش داده است

) %23کیلـو در هکتـار ( 1136کیلو بـه  924ین شرایطی، میزان عملکرد گندم دیم منطقه از یابد. در چنبرابر کمتر) کاهش می
 افزایش یافته است.

 
 و پیشنهادها گیرينتیجه

نین کمبود منابع آب ایران به جهت قرارگیري آن در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان بـر کسـی پوشـیده نیسـت و همچنـین  ست و همچ شیده نی سی پو بر ک کمبود منابع آب ایران به جهت قرارگیري آن در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان 
شکی بـا توجـه بـه خشـکی شود. شود. هاي فطري نواحی خشک و نیمه خشک محسوب میهاي فطري نواحی خشک و نیمه خشک محسوب میژگیژگیسیالبی و آنی از ویسیالبی و آنی از ویبارشی بارشی رخداد جریانات رخداد جریانات  به خ جه  با تو

ظور هاي سطوح آبگیر بـه منظـور اجراي سیستماجراي سیستماخیر، اخیر،   هايهايدر دههدر دههها در کشور ها در کشور محیط از یک طرف و افزایش روزافزون وقوع سیالبمحیط از یک طرف و افزایش روزافزون وقوع سیالب به من هاي سطوح آبگیر 
صنوعی تغذیه مصـنوعی   منظورمنظور  ههببهاي غـیردائمی هاي غـیردائمی جریانجریانکنترل کنترل براي افزایش رطوبت خاك و کاهش تبخیر، براي افزایش رطوبت خاك و کاهش تبخیر، هاي سطحی هاي سطحی کنترل جریانکنترل جریان تغذیه م

ها و استفاده از جریات زیر قشري در قالب احداث بندهاي ها و استفاده از جریات زیر قشري در قالب احداث بندهاي پخش سیالب بر آبخوانپخش سیالب بر آبخوان  هايهايطرحطرح  هاي آب زیرزمینی در قالبهاي آب زیرزمینی در قالبســفرهســفره
هاي موجود که هاي موجود که شود تا از کلیه پتانسیلشود تا از کلیه پتانسیللذا، پیشنهاد میلذا، پیشنهاد می  بوده است.بوده است.مورد توجه مورد توجه و و مطرح مطرح اقصی نقاط کشور اقصی نقاط کشور   دردرسطحی سطحی   کوچک زیرکوچک زیر

ها هاي تبخیر، سیل و انتقال به دریاهـا و کویرهـا شرح آن در این مقاله رفت، استفاده شده تا از حدر رفت منابع آب قلیل به شکلشرح آن در این مقاله رفت، استفاده شده تا از حدر رفت منابع آب قلیل به شکل ها و کویر هاي تبخیر، سیل و انتقال به دریا
 عمل آید.عمل آید.جلوگیري بهجلوگیري به
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