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 چکیده

سعه  شد و تو صرف، و ر شد جمعیت، افزایش م سعه ر شد و تو صرف، و ر شد جمعیت، افزایش م صرفر صرففرهنگ م شدید بهرهشاهد شاهد تا امروزه تا امروزه   شدهشدهگرایی باعث گرایی باعث فرهنگ م شد  شدید بهرهر شد  برداري از منابع برداري از منابع ر
ستاي طبیعی در طبیعی در  ستاي را سانی بدون توجه به ظررا سانی بدون توجه به ظررفع نیازهاي ان شدفیت این منابع فیت این منابع رفع نیازهاي ان شدمطرح با ستاي ریزي در ریزي در . عدم برنامه. عدم برنامهمطرح با ستاي را شد مناطق را شد مناطق کنترل ر کنترل ر

ستایی متن ستایی متنشهري و رو ستعداد هر منطقه و درشهري و رو سب با توان و ا ستعداد هر منطقه و درا سب با توان و ا صرف آب باعث   ا سعه بی رویه م صرف آب باعث نتیجه تو سعه بی رویه م سفرهتا بهرهتا بهره  شدهشدهنتیجه تو سفرهبرداري از  هاي هاي برداري از 
شرایط معمولی باید ب زیرزمینی که در شــرایط معمولی باید آآ شدمیزان تغذیه باشــد  %%4848ب زیرزمینی که در  صد میزان تغذدرصــد میزان تغذ  100100به بیش از به بیش از   ،،میزان تغذیه با صرف یه افزایش پیدا کند. این مصــرف در یه افزایش پیدا کند. این م

رشد رشد ها و ها و اغلب دشتها و خشک شدن تاالباغلب دشتها و خشک شدن تاالب  افت شدید سطح سفره آب و بروز پدیده فرونشست زمین درافت شدید سطح سفره آب و بروز پدیده فرونشست زمین دررویه و مدیریت نشده باعث رویه و مدیریت نشده باعث بیبی
رویه و از دست رفتن رویه و از دست رفتن ایی باعث توسعه دامداري، چراي بیایی باعث توسعه دامداري، چراي بیافزایش نیاز غذافزایش نیاز غذ  ،،است.   از سوي دیگراست.   از سوي دیگرمناطق بحرانی شده مناطق بحرانی شده سرعت بیابانی شدن سرعت بیابانی شدن 

اخیر به شدت اخیر به شدت   هايهايتخریب در مواجهه با خشکسالی دههتخریب در مواجهه با خشکسالی دهه  ین روندین رونداست. ااست. ا  شدهشدههاي گرد و غبار هاي گرد و غبار موجب تشدید طوفانموجب تشدید طوفانپوشش طبیعی زمین پوشش طبیعی زمین 
ست.    شدهشدهتشدید تشدید  ست.  ا مختلف کشور و غرب مختلف کشور و غرب هاي گرد و غبار در مناطق هاي گرد و غبار در مناطق فرآیند رشد شدید تعداد و شدت طوفانفرآیند رشد شدید تعداد و شدت طوفانبطوریکه در دو دهه اخیر بطوریکه در دو دهه اخیر ا

هاي گرد و غبار که تاثیر منفی بسیار شدیدي هاي گرد و غبار که تاثیر منفی بسیار شدیدي بررسی دو حادثه مهم فرونشست و طوفانبررسی دو حادثه مهم فرونشست و طوفان.  .  استاستآسیا بخوبی تایید کننده وقوع این بحران آسیا بخوبی تایید کننده وقوع این بحران 
شان میبر محیط بر محیط  شاورزي دارد، ن ضی ک ست و ارا شان میزی شاورزي دارد، ن ضی ک ست و ارا صحیح و کارآمد در زی صحیح و کارآمد در دهد که هردو پدیده بر اثر کمبود آب و متعاقبا عدم مدیریت  دهد که هردو پدیده بر اثر کمبود آب و متعاقبا عدم مدیریت 

سال ستفاده از منابع آب محدود در  سالتخصیص و ا ستفاده از منابع آب محدود در  ست. لذا با توجه به تعریف مدیریت جامع حوزه آبخیز باید در تدوین تخصیص و ا ست. لذا با توجه به تعریف مدیریت جامع حوزه آبخیز باید در تدوین هاي بحرانی بوده ا هاي بحرانی بوده ا
ضه،بهرهبهره ضه،برداري آب در مقیاس حو ضا شودشودبه این دو عامل باید توجه ویژه به این دو عامل باید توجه ویژه   برداري آب در مقیاس حو ضا .  محدودیت منابع آبی موجود براي مقابله با این پدیده ها اقت .  محدودیت منابع آبی موجود براي مقابله با این پدیده ها اقت

ستفاده از بخش تبخیر و اســتفاده از بخش تبخیر و گیري از تفکر گیري از تفکر سطوح آبگیر باران که با بهرهســطوح آبگیر باران که با بهره  سامانه هايســامانه هايدارد تا به دنبال راه حلی عملی براي تامین آب بود. دارد تا به دنبال راه حلی عملی براي تامین آب بود.  ا
ــبهتعرق مطروحه در تعرق مطروحه در  سبهروش محاس ــ  روش محا شبیالن آب کش ــده،ور مطرح ور مطرح بیالن آب ک ــطح آب زیرزمینی و افزایش   شده،ش سطح آب زیرزمینی و افزایش راهکاري عملی در مقابله موثر با افت س راهکاري عملی در مقابله موثر با افت 

 است که با توجه به تجارب موفق در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته است.  است که با توجه به تجارب موفق در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته است.    شدهشدههاي گرد و غبار معرفی هاي گرد و غبار معرفی مناطق مستعد تولید طوفانمناطق مستعد تولید طوفان
 

 بیابانی شدن، سطوح ابگیر، محیط زیست، گرد و غبار کلیدي: هايواژه
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 مقدمه  -1
ــاس گزارش ساس گزارشبر اس باعث باعث   اي در جو، احتماال اي در جو، احتماال )، افزایش گازهاي گلخانه)، افزایش گازهاي گلخانه20142014--19901990، ، تغییرات آب و هواتغییرات آب و هوادولی دولی بینبین  (برنامه(برنامه  IPCC    هايهايبر ا

سطوح زمین می  افزایشافزایش شتر  سطوح زمین میدماي هوا در بی شتر  که این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. نتیجه این  افزایش در درجه که این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. نتیجه این  افزایش در درجه    شودشوددماي هوا در بی
سیکلونحرارت جهانی میحرارت جهانی می شدت طوفان، از جمله  سالی و افزایش  شک سیکلونتواند منجر به افزایش خطر خ شدت طوفان، از جمله  سالی و افزایش  شک سرعت باد باالتر،   هايهايتواند منجر به افزایش خطر خ سیري با  سرعت باد باالتر، گرم سیري با  گرم

ـــدید مدل ها ـــدید جبهه هاي گرم و تغییر ش شدید مدل هاتغییر جریانهاي مرطوب، تش شدید جبهه هاي گرم و تغییر  ـــامیدنی و   ،،گوهاي بارشگوهاي بارشالال  و و   تغییر جریانهاي مرطوب، ت شامیدنی و کاهش منابع آب اعم از آش کاهش منابع آب اعم از آ
شاورزي، شاورزي،ک شاورزي و دامی  ک شاورزي و دامیکاهش تولید در بخش ک شک و یا کاهش تولید در بخش ک شرایط خیلی گرم و خ شیوع بیماري هاي جدید تهدید کننده، افزایش  شک و یا ،  شرایط خیلی گرم و خ شیوع بیماري هاي جدید تهدید کننده، افزایش   ،

ضعیت بارش و  شود. با توجه به تغییرات مورد انتظار، تغییرات و سرد و مرطوب و نهایتا تهدید امنیت غذایی  ضعیت بارش و خیلی  شود. با توجه به تغییرات مورد انتظار، تغییرات و سرد و مرطوب و نهایتا تهدید امنیت غذایی  شور، خیلی  شور، منابع آب در ک منابع آب در ک
) بسیار ) بسیار Extreme Event) و یا وقایع شدید () و یا وقایع شدید (Natural Disasterهاي موسوم به بالیاي طبیعی (هاي موسوم به بالیاي طبیعی (روند تغییرات در تعداد و شدت وقوع پدیدهروند تغییرات در تعداد و شدت وقوع پدیده

ست. محتمل اســت که شــواهد متعددي از بروز این تحول قابل لمس اســت.  شواهد متعددي از بروز این تحول قابل لمس ا ست که  شایعیکی از شــایعمحتمل ا شدید در ترین بالي طبیعی که منجر به تغییرات شــدید در یکی از  ترین بالي طبیعی که منجر به تغییرات 
شدید در تولید مراتع شود، وقوع خشکسالی هاي متناوبشود، وقوع خشکسالی هاي متناوببومهاي مناطق حساس میبومهاي مناطق حساس می  زیستزیست شدید در تولید مراتع ، کاهش منابع آبی و افت  ست، کاهش منابع آبی و افت  ستا . ثابت بودن . ثابت بودن ا

سالی صرف آب در تر سالیم صرف آب در تر سالیم شک سالیها و خ شک سرفت روند روند از منابع طبیعی و مراتع، از منابع طبیعی و مراتع، برداري برداري هرههرهها و همچنین و میزان بها و همچنین و میزان بها و خ سرفت پ شوندهپ شدید  شوندهت شدید    اي را بر اي را بر ت
 کند. کند. تحمیل میتحمیل میطبیعی طبیعی منابع منابع 

ساس بر اســاس  ست کاي اســت کبرنامهبرنامهمدیریت جامع حوزه آبخیز مدیریت جامع حوزه آبخیز برنامه برنامه تعریف، تعریف، بر ا ضوابط و مقررات بهرهه ضــمن تنظیم ضــوابط و مقررات بهرهاي ا ضمن تنظیم  صل اصــل برداري از منابع برداري از منابع ه  ا
سرفت منابع طبیعی  سرفت منابع طبیعی پایداري و جلوگیري از پ ستدهد. دهد. را مد نظر قرار میرا مد نظر قرار میپایداري و جلوگیري از پ ستا ضمن تنظیم ا ضه،  ساس در برنامه مدیریت یک حو ضمن تنظیم . بر این ا ضه،  ساس در برنامه مدیریت یک حو . بر این ا

سب با میزان بهرهمیزان بهره سب با برداري متنا صت  برداري متنا شود تا از فر شیده  سال، باید تمهیداتی اندی صتبارش هر شود تا از فر شیده  سال، باید تمهیداتی اندی سالیبارش هر سالیهاي تر ها براي جبران کمبود رطوبت در ها براي جبران کمبود رطوبت در هاي تر
ها ها ها به خشکسالیها به خشکسالیسطوح آبگیر باران به منظور تعریف حلقه اتصال ترسالیسطوح آبگیر باران به منظور تعریف حلقه اتصال ترسالی  سامانه هايسامانه هاي.  استفاده از .  استفاده از شودشودبرداري بهینه برداري بهینه ها بهرهها بهرهخشکسالیخشکسالی

شش گیاهی در منابو تامین بخشــی از نیازهاي پوشــش گیاهی در مناب شی از نیازهاي پو ست که تا حدود زیادي میع طبیعی، راهکارهایی اســت که تا حدود زیادي میو تامین بخ تواند به کاهش اثرات کم آبی در تواند به کاهش اثرات کم آبی در ع طبیعی، راهکارهایی ا
سالیدورهدوره شک شتار با معرفی برخی از اثرات وقوع خ سالی ها کمک کند. در این نو شک سالیهاي خ شک شتار با معرفی برخی از اثرات وقوع خ سالی ها کمک کند. در این نو شک هاي طوالنی مدت، به معرفی راهکارهاي هاي طوالنی مدت، به معرفی راهکارهاي هاي خ

 .  .  خواهد شدخواهد شدپرداخته پرداخته براي مقابله با آنها براي مقابله با آنها تجربه شده تجربه شده 
 

 خشکسالی  - 2
سالی را در زمره یکی از  شک شمگیر میزان بارش در برخی از مناطق جهان، خ تغییرات و تنوع اقلیمی در چند دهه اخیر و کاهش چ

 ،مثال در یک تعریف :است شدهتعاریف متعددي براي خشکسالی ارائه در منابع مختلف  هاي پیش روي قرار داده است. چالشمهمترین 
 براي مدتی اتفاق بیفتد و باعث محدودیت برخی انتظار حد از کمتر شدید رطوبت کمبود که یک ودشبه شرایطی اطالق می خشکسالی

یت انواع از عال ـــودف ـــاس تعریف   ).2006و همکاران  Wilhite( ها ش )، WMO)World Meteorological Organization بر اس
اي این تعریف هیچ اشارهالبته در . )WMO ، ،19751975برآورده نکند (کاهش بارش به نحوي که نیازهاي معمول را عبارت است از  خشکسالی

ست.  شده ا صیفعلیبه نحوه ارزیابی میزان نیاز ن شمگیر بارش و رغم  وجود تو شده بر کاهش چ هاي متعدد، تقریبا اغلب تعاریف ارائه 
ــار وارد کرده مورد ا ــت.کاهش منابع آبی به نحوي که بر منابع ذخیره فش ــالی به انواع همچنین در اغلب منابع،  تفاق نظر اس ــکس خش

 نوشتار، بیشتر که در این  شده استبندي اجتماعی تقسیم-خشکسالی اقلیمی، هیدرولوژیکی، کشاورزي و اخیرا هم خشکسالی اقتصادي
 مد نظر قرار خواهد گرفت. خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژیکی 

سر  15001500در در  شاهد روند  شته، زمین چندین بار  سرسال گذ شاهد روند  شته، زمین چندین بار  شته   د و گرمد و گرمسال گذ سان گذا شته شدن بوده و این روندها آثار عمدهاي بر زندگی ان سان گذا شدن بوده و این روندها آثار عمدهاي بر زندگی ان
ستاســت شتر بیشــتر اقلیم اقلیم   اتاتتغییرتغییر، تاثیر ، تاثیر 1818. قبل از ورود به قرن . قبل از ورود به قرن ا سالناشــی از عوامل طبیعی بوده، اما در ســالبی شی از عوامل طبیعی بوده، اما در  وه بر عوامل طبیعی،  وه بر عوامل طبیعی،  الالهاي اخیر، عهاي اخیر، عنا
سانیتاثیر تاثیر  سانیعامل ان ستتغییر کمک تغییر کمک این این   تاثیر تاثیر   روندرونددر در به به نیز نیز  عامل ان ستزیادي کرده ا ستم  .))Alizadeh ، ،20102010(  زیادي کرده ا سی ستمتغییر در اکو سی ها، به دلیل تغییر ها، به دلیل تغییر تغییر در اکو

شهودترین آثار تنوع اقلیمی  میزان دما و بارشمیزان دما و بارش شهودترین آثار تنوع اقلیمیاز م ست. معموال   از م ست. معموال ا ستند، ولی  ،،فرایندهاي هیدرولوژیکیفرایندهاي هیدرولوژیکیا ستایی ه ستند، ولیفرآیندهاي ای ستایی ه ، مطالعات ، مطالعات فرآیندهاي ای
دارند که شاید ناشی از تأثیر عوامل انسانی دارند که شاید ناشی از تأثیر عوامل انسانی هاي زمانی هیدرولوژیکی روند و تغییرپذیري بلندمدت هاي زمانی هیدرولوژیکی روند و تغییرپذیري بلندمدت جدید نشان داده که بسیاري از سريجدید نشان داده که بسیاري از سري

شد. یا ویژگییا ویژگی شد. هاي طبیعی آب و هواي کرة زمین با سه  میزان بارش با هاي طبیعی آب و هواي کرة زمین با سالی، مقای شک ضعیت خ سی و شاخص براي برر شاید بهترین 
سط دراز مدت  شدمتو ساس، بر با شته حکایت از این واقعیت دارد ک، این ا شور در دو دهه گذ سی میزان بارش دریافتی ک ه تغییرات برر

سال ست.قابل قابل توجهی در میزان بارش در  سط بدانیم،   هاي آبی اتفاق افتاده ا سالی را دریافت بارش کمتر از متو شک سط بدانیم، اگر تعریف خ سالی را دریافت بارش کمتر از متو شک اگر تعریف خ
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. نمونه هایی از نمودار بارش . نمونه هایی از نمودار بارش ها متعدد در این بازه زمانی در کشور ایران داردها متعدد در این بازه زمانی در کشور ایران داردنشان دهنده توسعه خشکسالینشان دهنده توسعه خشکسالی  13971397تا تا   13801380آمار بارنگی آمار بارنگی 
 ..داده شده استداده شده است  نشاننشان  22و و   11هاي کشور  در شکل هاي کشور  در شکل ه در استانه در استانساالنساالن

سالیخشــکســالی شک شاورزي و کاهش تولید، تاثیر بر تولیدات دامی به دلیل کاهش کمیت و ها در کنار تاثیرات ملموس، نظیر کمبود آب کشــاورزي و کاهش تولید، تاثیر بر تولیدات دامی به دلیل کاهش کمیت و خ ها در کنار تاثیرات ملموس، نظیر کمبود آب ک
شکیدگی باغات سرمایه هاي مردم به دلیل خ ست رفتن  ستم دامداري متحرك، از د سی صوص در  شکیدگی باغاتکیفیت علوفه بخ سرمایه هاي مردم به دلیل خ ست رفتن  ستم دامداري متحرك، از د سی صوص در  ،  داراي اثرات غیر ،  داراي اثرات غیر کیفیت علوفه بخ

ستقیمی نظیر اخالل در نظام بهره بر ستقیمی نظیر اخالل در نظام بهره برم سفرهم سطح  سفرهداري از منابع آب، کاهش  سطح  ست زمین،هاي آهاي آداري از منابع آب، کاهش  ش ست زمین،ب و ن ش   هاي گرد و غبار وهاي گرد و غبار ووقوع طوفانوقوع طوفان  ب و ن
ــانی، مهاجرت  ــیوع بیماري هاي دامی و انس سانی، مهاجرت ش ــینی و... میشیوع بیماري هاي دامی و ان ــیه نش ــیوع حاش شینی و... میمردم و ش شیه ن شیوع حا ــودمردم و  ــدید طوفانشودش شدید طوفان.  بحث تش و و ها ي گرد و غبار  ها ي گرد و غبار  .  بحث ت

و تولیدات کشاورزي را تهدید میکند، و تولیدات کشاورزي را تهدید میکند، سالمت مردم سالمت مردم زیست محیطی است که زیست محیطی است که جدي جدي   هايهايچالشچالشیکی از یکی از در دو دهه اخیر در دو دهه اخیر   فرونشست زمینفرونشست زمین
     ..هاي اخیر قرار گرفته استهاي اخیر قرار گرفته استدر زمره بالیاي طبیعی دههدر زمره بالیاي طبیعی دهه

 
  زیست محیطیي هاخشکسالی و بحران -3

شاره  شاره همانطور که در بخش قبال ا سبتا طوالنی موجب بروز چالش، خشکسالی و کاهش منابع آبی براي یک ، خشکسالی و کاهش منابع آبی براي یک شدشدهمانطور که در بخش قبال ا سبتا طوالنی موجب بروز چالشبازه ن   هاي جدي درهاي جدي دربازه ن
.  یکی .  یکی هاي وقوع در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت استهاي وقوع در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت استمیزان خشکسالی از نظر تعداد سالمیزان خشکسالی از نظر تعداد سال    ..شودشودمحیط زیست و منابع طبیعی میمحیط زیست و منابع طبیعی می

شگفتهاهااز چالشاز چالش شگفتي مهم در دو دهه اخیر تغییر  شدت طوفاني مهم در دو دهه اخیر تغییر  شدت طوفانآور تعداد و  صوص آور تعداد و  سطح جهان بخ صوص هاي گرد و غبار در  سطح جهان بخ سیا هاي گرد و غبار در  سیا در غرب قاره آ در غرب قاره آ
   بوده است. بوده است. 
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7139تا  1387هاي کشور از سال نه در استانهایی از آمار بارش ساالنمونه 1شکل   

 
 

 
 19/10/1397تا  1/7/1397تغییر در میزان بارش و نمودار اختالف بارش از  2شکل 

 
هاي گرد و غبار ساالنه بالغ هاي گرد و غبار ساالنه بالغ هرساله تحت تاثیر طوفانهرساله تحت تاثیر طوفان  ))UNCCD ، ،20152015((  ملل متحدملل متحدبر اساس گزارش کنوانسیون مقابله با بیابانزایی بر اساس گزارش کنوانسیون مقابله با بیابانزایی 

شود. این پدیده آتمسفري در هر منطقه داراي فرآیند خاص بوده شود. این پدیده آتمسفري در هر منطقه داراي فرآیند خاص بوده میلیون تن خاك در سطح جهان منتشر وجابجا میمیلیون تن خاك در سطح جهان منتشر وجابجا می  30003000تا تا   20002000بر بر 
ست.ولی در طول دههولی در طول دهه شته ا ست.هاي اخیر در اغلب نقاط جهان روند افزایشی دا شته ا شده اخیر   هايهايگزارشگزارش  هاي اخیر در اغلب نقاط جهان روند افزایشی دا صل از مطالعات و تحقیقات انجام  شده اخیر حا صل از مطالعات و تحقیقات انجام  حا

ست که افزایش طوفان ست که افزایش طوفانحاکی از آن ا صی از کره هاي گرد غبار میهاي گرد غبار میحاکی از آن ا شدید بارش در مناطق خا شی از روند تغییرات اقلیم و کاهش  صی از کره تواند نا شدید بارش در مناطق خا شی از روند تغییرات اقلیم و کاهش  تواند نا
ستخاکی خاکی  ستا شدت طوفاا شدت طوفا. نکته در خور تامل در دهه اخیر افزایش تعداد وقوع (روزهاي گرد وغباري) و  ست که در نن. نکته در خور تامل در دهه اخیر افزایش تعداد وقوع (روزهاي گرد وغباري) و  ست که در هاي گرد و غبار ا   2020هاي گرد و غبار ا

از بین رفتن منابع از بین رفتن منابع    برابر شده است.برابر شده است.  1010سال اخیر سال اخیر   33که فراوانی آنها در کشور ایران تنها در طول که فراوانی آنها در کشور ایران تنها در طول سال اخیر بشدت افزایش یافته به نحويسال اخیر بشدت افزایش یافته به نحوي
سارات و حوادث جاده شهري، افزایش میزان خ ستایی و  سانی در مناطق تحت تاثیر، مهاجرت جوامع رو ست ان سارات و حوادث جادهزی شهري، افزایش میزان خ ستایی و  سانی در مناطق تحت تاثیر، مهاجرت جوامع رو ست ان وز اختالل در وز اختالل در اي و براي و برزی

شیوع بیماري سترش  شهرها و گ شیوع بیماريشبکه حمل و نقل، افزایش آلودگی هواي  سترش  شهرها و گ سی و نیز بیماريشبکه حمل و نقل، افزایش آلودگی هواي  سی و نیز بیماريهاي قلبی تنف شی از هاي قلبی تنف شمی تنها بخ شی از هاي چ شمی تنها بخ هاي چ
ستپیامدهاي مخرب این پدیده پیامدهاي مخرب این پدیده  ستا سال  ا ست. به همین دلیل در  سانی را مورد تهدید قرار داده ا ست ان سالمت جوامع زی سالکه  ست. به همین دلیل در  سانی را مورد تهدید قرار داده ا ست ان سالمت جوامع زی هاي اخیر به هاي اخیر به که 

یاي طبیعی مطرح شده است. از سویی دیگر، تخریب خاك و افت حاصلخیزي اراضی در مناطق برداشت و متاثر از این یاي طبیعی مطرح شده است. از سویی دیگر، تخریب خاك و افت حاصلخیزي اراضی در مناطق برداشت و متاثر از این عنوان یکی از بالعنوان یکی از بال
) بوده است. ) بوده است. Desertification)، فقر پوشش گیاهی خاك و در نتیجه بیابانزایی ()، فقر پوشش گیاهی خاك و در نتیجه بیابانزایی (Land Degradationپدیده، عامل بروز تخریب سرزمین (پدیده، عامل بروز تخریب سرزمین (

ــیا با دارا بودن اقلیم خشــک و نیم شک و نیمغرب آس سیا با دارا بودن اقلیم خ شه تحت تاثیر طوفانه خشــک از دیرباز همیشــه تحت تاثیر طوفانغرب آ شک از دیرباز همی ــته اســت. ه خ ست. هاي گرد و غبار قرار داش شته ا از دیرباز از دیرباز هاي گرد و غبار قرار دا
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از لحاظ شدت، وسعت از لحاظ شدت، وسعت این پدیده این پدیده است، ولی در دو دهه اخیر،  است، ولی در دو دهه اخیر،  بوده بوده شرایط ذاتی اقلیم منطقه شرایط ذاتی اقلیم منطقه   ءءجزجزدر غرب آسیا در غرب آسیا هاي گرد و غبار هاي گرد و غبار طوفانطوفان
سال و تکرار و تکرار منطقه تحت تاثیر منطقه تحت تاثیر  سال واقعه در طول یک شمگیري واقعه در طول یک شمگیري افزایش چ شور ایران افزایش چ ست که بر غرب، جنوب و مرکز ک شته ا شور ایران دا ست که بر غرب، جنوب و مرکز ک شته ا تاثیرات تاثیرات نیز نیز دا

 منفی زیادي داشته است. به منظور بررسی علل تشدید این پدیده در دهه اخیر، تحوالت منطقه باید مورد واکاوي قرار گیرد.  منفی زیادي داشته است. به منظور بررسی علل تشدید این پدیده در دهه اخیر، تحوالت منطقه باید مورد واکاوي قرار گیرد.  
سالی شک سالیمطالعات در مورد زمان وقوع خ شک شدید طوفانمطالعات در مورد زمان وقوع خ شدید طوفانهاي دراز مدت و ت این واقعیت دارد که این پدیده این واقعیت دارد که این پدیده هاي گرد و غبار حکایت از هاي گرد و غبار حکایت از هاي دراز مدت و ت

سالیمیمی شک صل وقوع خ سالیتواند حا شک صل وقوع خ شد.   تواند حا شد. در منطقه با شت، ، در منطقه با شش گیاهی طبیعی د شتکاهش بارش، کاهش پو شش گیاهی طبیعی د شدید روانابکاهش بارش، کاهش پو شدید روانابها، کاهش  هاي هاي ها، کاهش 
عالوه بر تاثیر خشکسالی بر تشدید گرد و غبار، عالوه بر تاثیر خشکسالی بر تشدید گرد و غبار، . . کندکندهاي گرد و غبار میهاي گرد و غبار میعواملی هستند که سطح زمین را مستعد وقوع طوفانعواملی هستند که سطح زمین را مستعد وقوع طوفان  سطحیسطحی

ضمدیریت ناصــحیح منابع آب حوضــ  نقشنقش صحیح منابع آب حو ضافه نمود. اي مســتعد را باید به آن اضــافه نمود. ههمدیریت نا ستعد را باید به آن ا ست در عدم توجه به اســتعداد اراضــی پایین دســت در اي م ضی پایین د ستعداد ارا تولید تولید عدم توجه به ا
منجر منجر اختالل در چرخه طبیعی آب، اختالل در چرخه طبیعی آب، ها، ایجاد ها، ایجاد و باالدست حوضهو باالدست حوضهها ها تمامی منابع آب در سرشاخهتمامی منابع آب در سرشاخههاي گرد و غبار، کنترل حداکثري هاي گرد و غبار، کنترل حداکثري طوفانطوفان

شکیدگی تاالببه به  شکیدگی تاالبخ ست و نهایتا هاي هاي زمینزمینطوبت طوبت ها و کاهش رها و کاهش رخ ست و نهایتا پایین د ست.   شدهشدهکانون هاي گرد و غبار کانون هاي گرد و غبار   تولیدتولیدپایین د ست. ا ضی و ا ضی و تغییر کاربري ارا تغییر کاربري ارا
 هاي مرزي و مشترك نیز مزید بر علت بوده است. هاي مرزي و مشترك نیز مزید بر علت بوده است. هاي حوضههاي حوضهکنترل آب در سرشاخهکنترل آب در سرشاخه

سدهاي متعدد در سدهاي متعدد در   مرزي شرق، و احداثمرزي شرق، و احداث  هايهايهاي رودخانههاي رودخانههاي حوزه آبخیز هامون و کنترل آب در سرشاخههاي حوزه آبخیز هامون و کنترل آب در سرشاخهآب در سرشاخهآب در سرشاخهکنترل کنترل 
صلی مسیر رودخانهمسیر رودخانه صلی هاي ا از مصادیق بارز این گونه از مصادیق بارز این گونه   ،،هاي پائین دستهاي پائین دستدجله و فرات توسط کشورهاي همسایه ایران بدون توجه به حقابهدجله و فرات توسط کشورهاي همسایه ایران بدون توجه به حقابههاي ا

ست.  بطوريیک ســویه اســت.  بطوري  هايهايمدیریتمدیریت سویه ا صورت بحرانکه اثرات این ســوء مدیریت، امروزه به صــورت بحرانیک  سوء مدیریت، امروزه به  هاي گرد و غبار در هاي گرد و غبار در هاي عظیم بروز طوفانهاي عظیم بروز طوفانکه اثرات این 
ست.  شور ایران بروز کرده ا شرق ک ست. مناطق غرب و  شور ایران بروز کرده ا شرق ک سال بطوریکه بطوریکه مناطق غرب و  شهر اهواز از  ستگاه  سال تعداد روزهاي گرد و غباري در ای شهر اهواز از  ستگاه  سال   20052005تعداد روزهاي گرد و غباري در ای سال تا  تا 

شتهقابل توجهی داشـتهافزایش افزایش   20172017 سالاسـت.  بررسـی اجمالی این نوسـانات حکایت از تاثیر میزان بارش در سـال  قابل توجهی دا سانات حکایت از تاثیر میزان بارش در  سی اجمالی این نو ست.  برر هاي مختلف دارد. میزان هاي مختلف دارد. میزان ا
سال هاي گرد و غبار در این مقطع زمانی متفاوت بوده و براي اولین بار در ســال کثر طوفانکثر طوفانغلظت حداغلظت حدا میکروگرم بر میکروگرم بر   80008000به باالتر از به باالتر از   20062006هاي گرد و غبار در این مقطع زمانی متفاوت بوده و براي اولین بار در 

سالمترمکعب رســیده و در ادامه در ســال سیده و در ادامه در  سنجنده یعنی به حد ماکزیمم توان ابزار ســنجنده یعنی   20172017و و   20162016، ، 20152015، ، 20102010، ، 20092009هاي هاي مترمکعب ر   1000010000به حد ماکزیمم توان ابزار 
 میکروگرم بر متر مکعب رسیده است. میکروگرم بر متر مکعب رسیده است. 

سالیبه دلیل وقوع خشـــکســـالی تقریبا در دو دهه اخیر تقریبا در دو دهه اخیر  شک سفانه اجراي طرحاي و متاســـفانه اجراي طرحهاي منطقههاي منطقهبه دلیل وقوع خ شور ما در از دو  هاي مدیریت آب، کشـــور ما در از دو  اي و متا هاي مدیریت آب، ک
هاي گرد و غبار قرار گرفته است. این مناطق شامل: شرق کشورهاي سوریه و اردن، غرب مرکز هاي گرد و غبار قرار گرفته است. این مناطق شامل: شرق کشورهاي سوریه و اردن، غرب مرکز داخلی و خارجی تحت تاثیر طوفانداخلی و خارجی تحت تاثیر طوفانمنشاءمنشاء

ستان  و بخشی از منطقه و شرق  کشور عراق و منطقه بیو شرق  کشور عراق و منطقه بی ستان و بخشی از افغان شبه جزیره عرب ستان  و بخشی از منطقه ن النهرین، شمال غرب، مرکز و جنوب  ستان و بخشی از افغان شبه جزیره عرب ن النهرین، شمال غرب، مرکز و جنوب 
هاي هرمزگان و بوشهر، جنوب استان کرمان، شرق هاي هرمزگان و بوشهر، جنوب استان کرمان، شرق آرال در کشور ترکمنستان به عنوان منشاء خارجی و جنوب استان خوزستان، استانآرال در کشور ترکمنستان به عنوان منشاء خارجی و جنوب استان خوزستان، استان

حکایت از کاهش همزمان بارش در حکایت از کاهش همزمان بارش در   هاهاهاي آمارهاي آماربررسیبررسی  باشند.باشند.ي داخلی میي داخلی میهاهااستان سیستان و بلوچستان، کویر مرکزي به عنوان منشاءاستان سیستان و بلوچستان، کویر مرکزي به عنوان منشاء
 این کشورها داشته است. این کشورها داشته است. 

هاي هاي هاي کشور را با بحران مواجه کرده است، مسئله فرونشست زمین به دنبال وقوع خشکسالیهاي کشور را با بحران مواجه کرده است، مسئله فرونشست زمین به دنبال وقوع خشکسالیموضوع دیگر که امروزه اغلب دشتموضوع دیگر که امروزه اغلب دشت
ــت.   طوالنی وطوالنی و ــحیح منابع آب زیرزمینی اس ست. مدیریت ناص صحیح منابع آب زیرزمینی ا ــالی طوالمدیریت نا ــکس سالی طوالخش شک ع باقیمانده از ع باقیمانده از بببه منابه منا  هجوم غیر مجازهجوم غیر مجازنی و کاهش منابع آب، نی و کاهش منابع آب، خ

شست در اغلب دشتسفرهسفره شست در اغلب دشتهاي آب زیرزمینی و بروز تهدید فرون ستهاي کشور هاي کشور هاي آب زیرزمینی و بروز تهدید فرون ستامروزه به عنوان یک تهدید جدي مطرح ا شست امروزه به عنوان یک تهدید جدي مطرح ا شست .  فرون .  فرون
شتدشــت سطح زمین، پدیداز نظر تعریف، فرونشــینی تدریجی و ناگهانی ســطح زمین، پدید  ببآآهاي هاي د شینی تدریجی و ناگهانی  ست که تحت تأثیر هاي اســت که تحت تأثیر ههاز نظر تعریف، فرون صنوعی ت طبیعی و مصــنوعی تحوالتحوالهاي ا ت طبیعی و م

 ). ). 13881388رنجبر و جعفري، رنجبر و جعفري، ((  بار باشدبار باشد  تواند فاجعهتواند فاجعهها گاهی میها گاهی میصدمات ناشی از این نوع فرونشینیصدمات ناشی از این نوع فرونشینی  کهکهگیرد گیرد صورت میصورت می
که همزمان با صنعتی شدن و رشد که همزمان با صنعتی شدن و رشد   19701970--  19501950هاي هاي در مقیاس جهانی، خطر فرونشست زمین بر اثر افت سطح آب در بین سالدر مقیاس جهانی، خطر فرونشست زمین بر اثر افت سطح آب در بین سال

ست به اوج خود ر شینی ا ست به اوج خود رشهرن شینی ا شست زمین خصوصا از نقاط خشک وکم باران در هاي متعددي از فروهاي متعددي از فروگزارشگزارش  .)),19891989Waltam((سید سید شهرن شست زمین خصوصا از نقاط خشک وکم باران در ن ن
 ) ) ,Hu et al., 2002,  Quanlong, 2006, Larson et al., 2001؛ ؛   Stiros, 2001   Pacheco et al., 2006((  .سراسر جهان ارائه گردیده استسراسر جهان ارائه گردیده است

سیاري از نقاط دنیا مانند مکزیک، تایلند، ژاپن و امریکا  شته در ب سیاري از نقاط دنیا مانند مکزیک، تایلند، ژاپن و امریکا این پدیده در گذ شته در ب  ,.Phien-wej et al((بانکوك بانکوك ، ،  )),Poland  19811981((  این پدیده در گذ

ست. و نقاط دیگري از چین رخ داده اســت.   شانگهايشــانگهاي) ) 2006 صورت گرفته در هر چند علّت اصــلی فرونشــســت زمین با توجّه به مطالعات صــورت گرفته در  و نقاط دیگري از چین رخ داده ا ست زمین با توجّه به مطالعات  ش صلی فرون هر چند علّت ا
شت شتد ستعد د ستعد هاي ایران که م ستاین پدیده این پدیده هاي ایران که م ستا سیاالا سطح  سیاال، حاکی از عواملی همچون افت  سطح  شکیال  اللاللت زیرزمینی، انحت زیرزمینی، انح، حاکی از عواملی همچون افت  شکیالت سطحی و ت سطحی و ت زیر ت زیر

شده، لیکن دیگر فعّالیّتریزش کارســت گزارش شــده، لیکن دیگر فعّالیّت ست گزارش  شري همچون تغییر کاربري زمین، احداث، بهرههاي بشــري همچون تغییر کاربري زمین، احداث، بهرهریزش کار سازهبرداري و یا بارگذاري ســازههاي ب هاي هاي برداري و یا بارگذاري 
 .شود شود وقوع فرونشست محسوب میوقوع فرونشست محسوب می  الیلالیلژ نفت نیز از جمله دژ نفت نیز از جمله دهاي آلی، معدنکاري زیرسطحی و یا پمپاهاي آلی، معدنکاري زیرسطحی و یا پمپامهندسی، زهکشی خاكمهندسی، زهکشی خاك

سطح زمین از جفرونشــینی ســطح زمین از ج شینی  ست که همانندمله مخاطرات محیطی اســت که همانندفرون سالی، خشــکســالیمله مخاطرات محیطی ا شک شی از کم آبی بوده وناشــی از کم آبی بوده و  ،،، خ سعه از جمله موانع توســعه   نا از جمله موانع تو
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صادي صادياقت شان داد  اتاترود. نتایج تحقیقرود. نتایج تحقیقشمار میشمار می  اجتماعی و عمرانی بهاجتماعی و عمرانی به  --اقت شان دادن سال  ههن شدید آب زیرزمینی در  سالکه افت  شدید آب زیرزمینی در  هاي اخیر منجر به بروز هاي اخیر منجر به بروز که افت 
هایی در دشت با اشکال هایی در دشت با اشکال ها و شکافها و شکافشده است. بر اثر این نشست، تركشده است. بر اثر این نشست، ترك  هاهادشتدشت  تعداد زیادي ازتعداد زیادي ازي ژئومورفولوژیکی فرونشست در ي ژئومورفولوژیکی فرونشست در مخاطرهمخاطره

شکال در طول زمان موجب ایجاد فرم  شدهشدهو عمق و طول متفاوت ایجاد و عمق و طول متفاوت ایجاد  ست. تغییرات این ا شکال در طول زمان موجب ایجاد فرما ست. تغییرات این ا ویژه در ویژه در   هاي متفاوت و عوارض متعددي بههاي متفاوت و عوارض متعددي بها
شت  شرق د شت شمال غرب، جنوب و جنوب  شرق د شکاف  شدهشدهشمال غرب، جنوب و جنوب  شامل  شکافکه  شامل  شکافکه  شکافهاي طولی ممتد،  سیع و هاي منقطع، حفرات مدوّر، چالههاي منقطع، حفرات مدوّر، چالههاي طولی ممتد،  سیع و هاي و هاي و

شاورزي و کانالفروچالهفروچاله ضی ک شاورزي و کانالها بوده که این عوارض باعث تخریب برخی از ارا ضی ک شدهها بوده که این عوارض باعث تخریب برخی از ارا شدههاي آبیاري  شیب زمین در و و   هاي آبیاري  شیب زمین در همچنین باعث تغییر  همچنین باعث تغییر 
شبکهبرخی نواحی و تهدید شــبکه شهد و کاهش ال نفت و گاز و ســایر تأســیســات عمرانی از جمله خط آهن ســراســري تهران به مشــهد و کاهش هاي انتقهاي انتقبرخی نواحی و تهدید  سري تهران به م سرا سات عمرانی از جمله خط آهن  سی سایر تأ ال نفت و گاز و 

 .شده استشده استها ها وانوانناپذیر ظرفیت مخزن آبخناپذیر ظرفیت مخزن آبخ  برگشتبرگشت
متر متر   1010ازاي هر ازاي هر   بوده که بهبوده که به است دشت رفسنجاناست دشت رفسنجان  شدهشدهاوّلین دشتی که در آن نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی گزارش اوّلین دشتی که در آن نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی گزارش 

سطح آب زیرزمینی حدود  سطح آب زیرزمینی حدود افت  ستسانتیسانتی  4141افت  شده ا سطح زمین گزارش  ست  ش ستمتر ن شده ا سطح زمین گزارش  ست  ش شکري(( متر ن شکريل سه دهه). ). 13861386پور و همکاران، پور و همکاران، ل سه دههدر  ي ي در 
ساله حدود   1919رویه از منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر باعث افت بیش از رویه از منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر باعث افت بیش از اخیر برداشت بیاخیر برداشت بی ساله حدود متر در سطح آب زیرزمینی شده و هر    1616متر در سطح آب زیرزمینی شده و هر 

سري حجم مخزن افزوده می سري حجم مخزن افزوده میمیلیون مترمکعب بر ک شکري((شود شود میلیون مترمکعب بر ک شکريل شان نیز   ) ) 13871387همکاران،همکاران،پور و پور و   ل شت کا شان نیز سطح آب زیرزمینی در د شت کا سطح آب زیرزمینی در د
ست؛ بطوریکه در طی  ست؛ بطوریکه در طی داراي روندي کاهنده ا ساال  1010//11به میزان به میزان  ))13881388--13691369((سال سال   1919داراي روندي کاهنده ا سط  شته و میزان افت متو ساالمتر افت دا سط  شته و میزان افت متو نه آن نه آن متر افت دا

ست سانتیسانتی  5353 شده ا ست متر گزارش  شده ا شمند ،   وو  عطاییعطایی((متر گزارش  شمند ، هو شت معین) ) 13951395هو شت معیندر د   1919و و   1818مناطق مناطق ((آباد ورامین و جنوب باختري تهران آباد ورامین و جنوب باختري تهران   در د
ست) ) شهرداريشهرداري ش ستن ش سفرهن سفرههایی رخ داده که مرتبط با افت  ست هایی رخ داده که مرتبط با افت  ست ي آب زیرزمینی بوده ا شکی و همکاران، ((ي آب زیرزمینی بوده ا شکی و همکاران، شم با توجّه به فراگیر با توجّه به فراگیر  ))13841384شم

شتشدن مخاطرهشدن مخاطره سیاري از د ست زمین در ب ش شتي محیطی فرون سیاري از د ست زمین در ب ش شور که همي محیطی فرون شور که همهاي بحرانی ک شت  هاي بحرانی ک شتاکنون تعداد د ساس اکنون تعداد د ساس هاي بحرانی بر ا هاي بحرانی بر ا
در این میان در دشت در این میان در دشت     لزوم بررسی این مخاطره و پیامدهاي ژئومورفولوژیکی آن حائز اهّمیت است.لزوم بررسی این مخاطره و پیامدهاي ژئومورفولوژیکی آن حائز اهّمیت است.  کهکه  رسدرسددشت میدشت می  300300گزارشات بهگزارشات به

هاي اخیر به هاي اخیر به نشست زمین رخ داده است. این دشت در سالنشست زمین رخ داده است. این دشت در سال ))13921392آمار سال آمار سال ((میلیون مترمکعب در سال میلیون مترمکعب در سال   148148نیشابور با کسري مخزن نیشابور با کسري مخزن 
شت زیاد از آب شت زیاد از آبعلّت بردا صارف کعلّت بردا صارف کهاي زیرزمینی براي م ست.هاي زیرزمینی براي م شده ا سطح آب زیرزمینی مواجه  شدید  شکل افت  ست.شاورزي با م شده ا سطح آب زیرزمینی مواجه  شدید  شکل افت  ساس   شاورزي با م ساس بر ا بر ا

شتسازمان جنگلسازمان جنگلگزارش گزارش  ست زمین در یک میلیون هکتار از د ش شور فرون شتها، مراتع و آبخیزداري ک ست زمین در یک میلیون هکتار از د ش شور فرون ست. بر   هاي ایرانهاي ایرانها، مراتع و آبخیزداري ک ست. بر در حال وقوع ا در حال وقوع ا
دشت حاصلخیز دشت حاصلخیز   232300هاي کشور در هاي کشور در عرصهعرصههاي زیرزمینی کشور باعث فرونشست یک میلیون هکتار از هاي زیرزمینی کشور باعث فرونشست یک میلیون هکتار از بیالن منفی آببیالن منفی آب  اساس این گزارشاساس این گزارش
 کشور شده است.کشور شده است.

 

 مدیریت جامع حوزه آبخیز  -4
برداري از منابع حوضه را شود که بهرههایی اطالق میمدیریت جامع حوزه آبخیز به مجموعه فعالیت بر اساس تعاریف پذیرفته شده، 

. بر اساس این تعریف بخوبی کندبرداري پایدار از منابع را ساماندهی کند تا ضمن ارتقاء معیشت آبخیزنشینان بهرهبه نحوي مدیریت می
هاي منطبق با مدیریت جامع حوزه آبخیز، دســترســی به اطالعات کامل از منابع یک قابل اثبات اســت که یکی از ابزارهاي تدوین برنامه

سیل تدابیر الزم جهت تدوین برنامه ضه بوده تا با توجه به این پتان ضه اتخاذ هاي متعدحو .  به همین شودد مرتبط با مدیریت جامع حو
 هاي کلیدي و ابزاري اجتناب ناپذیر جهت دستیابی به بسته هاي مدیریت جامع حوزه آبخیز است. دلیل آمایش سرزمین یکی از ضرورت

ستعدادهايمند مند ارزیابی نظامارزیابی نظامدر حقیقت در حقیقت آمایش سرزمین، آمایش سرزمین،  ستعدادهايا ساس یک عرصه یک عرصه طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی   ا ساس است، بنحوي بر ا است، بنحوي بر ا
ــته ستهآن بس ــرزمینی در جهت برآورد نیازهاي انتخاب گزینهانتخاب گزینهالزم را به منظور الزم را به منظور   هاي مدیریتی هاي مدیریتی آن ب ــب براي افزایش و پایداري توان س سرزمینی در جهت برآورد نیازهاي هایی مناس سب براي افزایش و پایداري توان  هایی منا

ــاديبیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیاي کلیه فعالیتبیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیاي کلیه فعالیت  . به. بهکندکندارائه ارائه جامعه جامعه  صاديهاي اقتص ــبت به --هاي اقت ــرزمین نس سبت به اجتماعی در پهنه س سرزمین ن اجتماعی در پهنه 
در تعریف آمایش سرزمین نیز تا حدود زیادي تشابه با  شودمالحظه می  گویند. گویند. ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میابلیتابلیتقق

ــتیابی به مدیریت جامه حوزه آبخیز را  ــاید تلفیقی از این دو تعریف بتواند نیازهاي دس تعریف مدیریت جامع حوزه آبخیز وجود دارد. ش
 :شودبندي تعریف زیر توصیه میاساس این جمع مرتفع سازد. بر

ـــود که با توجه به ظرفیتهایی اطالق میمدیریت جامع حوزه آبخیز به مجموعه فعالیت" ـــه که در برنامه آمایش ش هاي یک حوض
برداري آبخیزنشینان بهرهکند تا ضمن ارتقاء معیشت برداري از منابع حوضه را به نحوي مدیریت میسرزمین شناسایی شده است، بهره

 ".کندپایدار از منابع را تضمین 
.  تحوالت و تغییراتی که در دو شـودهاي یک حوضـه انجام ریزي باید بر اسـاس ظرفیتکه در تمام تعاریف برنامه شـودمالحظه می
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، حکایت از شــداي قبل به آن اشــاره هکه در بخش يدهه اخیر در کشــور اتفاق افتاده و پایش روند این تغییرات و  وقوع اتفاقات جدید
شــاید  ،در مدیریت منابع موجود نبود برنامه اي مدونمیزان منابع ورودي و کاهش این واقعیت دارد که تغییرات شــدید اتفاق افتاده در 

کاهش  هاي جدي زیســت محیطی در عرصــه منابع طبیعی وزیرمجموعه هاي آن در دو دهه اخیر باشــد.یکی از علل اصــلی بروز چالش
شدید  صان  شور در دو دهه دچار نق ست که ک شاهد غیر قابل انکاري ا ست بارششدید میزان دریافت بارش در دو دهه اخیر   شده ا

شکل شت. لذا بدون تردید باید به این واقعیت ) 2و  1هاي ( سرزمین و بحث  اذعان دا ستعدادها در مقوله آمایش  شناخت منابع و ا که 
.  به عبارت دیگر کندبعیت تپایدار از منابع در مقوله مدیریت جامع آبخیز طبعا نباید از یک مدل واحد و ثابتی  برداريتنظیم نظام بهره

هاي شناور و مبتنی بر سناریوهاي منطبق با کاهش و افزایش ها باید بر مبناي برنامهحوضه عسرزمین و مدیریت جامهردو مقوله آمایش 
 هاي متوالی و یا مقاطع زمانی تعریف شده باشد.    در سالها دریافتی حوضهمنابع 

شور سط بارش ک ساس آمار  متو شده در طرح شودبرآورد میمیلیارد متر مکعب  413 ساله در حدود  45بر ا ساس روش ارائه  .  برا
شور  ساب جامع آب ک ه با لحاظ توزیع زمانی و میلیار متر مکعب بوده ک 143میزان آب باقیمانده  میلیارد مترمکعب تبخیر،  270با احت

.  )13881388مرداد مرداد ، ، وزارت نیرووزارت نیرو( شودمیلیارد آن آب قابل استحصال براي مصارف کشاورزي، شرب و صنعت بر آورد می 130کیفیت، مقدار 
ی خشکسال هايسالمیلیارد متر مکعب و  600سالی با حدود هاي ترآمار سالسال)  45این در حالی است در دوره آماري موجود (حدود 

شاهده نمود. میلیارد متر مکعب را می 200با بارش کمتر از  سالیبین ترعالوه بر اختالف فاحش  توان م شک شور، سالی ها و خ ها در ک
و نیز قابل تامل است، بطوریکه در یک سال آبی در یک حوزه ممکن است ترسالی شدید ي مختلف هادر حوضهاختالف در میزان بارش 
ــال در حوزه ــط بارش در در همان س ــیم. بطوریکه در یک بازه منتخب از دوره آماري، مجموع متوس ــته باش ــالی داش ــکس اي دیگر خش

میلیارد متر مکعب  1073هاي دچار ترسالی به میلیارد متر مکعب و در همان دوره در استان 164هاي دچار خشکسالی به حدود حوضه
آبخیز  که بطور طبیعی منجر به افزایش وقوع بالیاي طبیعی و کاهش تولید  در کنار این تغییرات متناوب منابع در حوزهرســیده اســت. 

توجه  یک متغییر مهم دیگر یعنی رشد جمعیت، ارتقاء سطح زندگی مردم و افزایش شدید نیاز غذایی نیز توجه کرد.  با، باید به شودمی
جه به افزایش نیاز غذایی مردم و ضرورت افزایش کمی و به رشد جمعیت در کشور که در دهه اخیر تا حدودي کاهش یافته است و با تو

شاورزي،  پیش سال شود که با لحاظ نرخ بهرهبینی میکیفی تولیدات ک شور در  میلیارد مترمکعب  150حدود  1400وري و نیاز آبی ک
تجدید شونده کشور است. بنابر این بیشتر از پتانسیل بالقوه منابع آب  %13برسد. این میزان بر اساس مطالعات اولیه انجام شده حدود 

ضههاي مدیریت جامع حوزهدر برنامه تدوین طرح سطح حو سطح ملی و چه در  .  شوداي باید این متغییر نیز ملحوظ هاي آبخیز چه در 
به منظور افزایش  هاي نوینهمراه با فناوري ،منابع آبتمامی ها و استراتژي هاي استفاده از روي تدوین سیاستقطعا اولین راهکار پیش

ستوري آب بهره صرفهشود که براي جبران این کمبود در آینده  باید می مطرح. در یک برآورد کلی ا جویی و کاهش تلفات آب ضمن 
تواند گزینه قابل توجه و موثري د ضایعات محصوالت کشاورزي نیز میدر مرحله تولید، صرفه جویی در مصرف آب از طریق کاهش درص

مقدار این شاخص در ایران براساس محاسبات کالن مصرف آب و تولیدات کشاورزي فاریاب به طور  در استفاده بهینه از منابع آب باشد. 
ست  که  00//99متوسط حدود  سبات ، کیلوگرم بر مترمکعب ا ساس محا شد فعلی باید عد برا د کارایی براي تامین غذاي جمعیت با روند ر

 گرم بر مترمکعب افزایش یابد.کیلو 11//66به  1400مصرف آب کشاورزي تا سال 
ـــاره، میتوان نتیجه گرفت که برنامهبا توجه به موارد فوق ـــرایاالش برداري از تمامی ط خاص اقلیم ایران به منظور بهرهریزي در ش

.  مروري دوباره به چند نمونه از نمودار اختالف بارش شودمیسر میسطوح آبگیر باران  هايسامانهظرفیت آبی کشور فقط با استفاده از 
در  250ساله نشان میدهد که علی رغم پائین بوده متوسط دراز مدت ساالنه در مقایسه با متوسط جهانی ( 12ساالنه در طول یک دوره 

سال ) مترمیلی 860مقابل  شور با بارش هر چند  سبتا یکبار ک ست  قابل توجهن سال آبی مواجه ا در  1386-1385(به عنوان مثال در 
شکال  شدهگیري از روشهیدات الزم و بهرهمکه با ت ) 2و  1ا سالیباید آب ،هاي تجربه  ضی هاي تر قرار برداري مورد بهرهها به نحو مقت

ساس تئوريیرگ سدهاي ذخیرهد.  گرچه ا ستفاده در طراحی  ضه اي رایج، ذخیره و تنظیم جریان هاي مورد ا ستدر خروجی یک حو  ،ا
ولی به دالیل متعدد نظیر پر هزینه بودن، عدم امکان اجرا در سطح وسیع با مشارکت مردم، تبخیر بسیار باال از سطح دریاچه، عمر مفید 

وانسته است نامتناسب با هزینه اجرا، تاثیر بر حقابه پایین دست و تخریب منابع طبیعی و نهایتا بهم زدن چرخه طبیعی هیدرولوژیکی نت
 .  کندنقش تنظیمی خود را بخوبی ایفا 

که مستقیما تحت تاثیر کمبود هاي گرد و غبار فرونشست و طوفانهمانطور که اشاره رفت، بالیاي طبیعی ناشی از خشکسالی نظیر 
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به تعادل برسد، تا به کمک این سطوح آبگیر باران  هايسامانهافتد باید با کمک اجراي منابع آب و مدیریت غلط منابع محدود، اتفاق می
سالیطرح سالیها تا حدود قابل توجهی خال بین تر شک شود. ها و خ سطوح آبگیر باران به عنوان ابزاري قدرتمند  هايسامانهها جبران 

 .کندایجاد در کاهش اثرات منفی خشکسالی ی حلقه اتصالی مطمئنقادر است 
 

 بگیر بارانآسطوح  هايسامانه -5
شدهدر این بخش در این بخش  ستاي به عنوان ابزاري در به عنوان ابزاري در سطوح آبگیرباران سطوح آبگیرباران   هايهايسامانهسامانهبا معرفی با معرفی   سعی شدهسعی  ستاي را راهکارهاي راهکارهاي آبخیز، آبخیز، حوزه حوزه مدیریت جامع مدیریت جامع را

هاي مقیاس بزرگ پخس سیالب هاي مقیاس بزرگ پخس سیالب آب زیرزمینی به منظور مقابله با فرونشست و همچنین استفاده از روشآب زیرزمینی به منظور مقابله با فرونشست و همچنین استفاده از روش  ييهاهاتغذیه سفرهتغذیه سفرهبراي براي مناسب مناسب 
 ..شودشودرد و غبار معرفی رد و غبار معرفی هاي وقوع گهاي وقوع گکنترل کانونکنترل کانونبراي براي 
سدهاي مخزنی و انحرافی برروي رودخانهمدیریت منابع آب با بهرهمدیریت منابع آب با بهره   سدهاي مخزنی و انحرافی برروي رودخانهگیري از فن و دانش احداث  صلی به دلیل اندك گیري از فن و دانش احداث  صلی به دلیل اندك هاي دائمی و ف هاي دائمی و ف

ــده ب شده ببودن تعداد رودخانه ها، عدم امکان انتقال آب دخیره و یا منحرف ش ــرفبودن تعداد رودخانه ها، عدم امکان انتقال آب دخیره و یا منحرف  صرفه مناطق مص ــدها و یا کم ه مناطق م ــب احداث س سدها و یا کم ، نبود نقاط مناس سب احداث  ، نبود نقاط منا
سابهرهبهرهبراي براي آنها و باالخره نیازهاي برنامه ریزي آنها و باالخره نیازهاي برنامه ریزي   ربودنربودنااممشش سابرداري و نگهداري از چنین  سریع عمر مفید آنها ییانه هاانه هاممبرداري و نگهداري از چنین  سریع عمر مفید آنها ی افزون بر کاهش  ی افزون بر کاهش 

شاادر اثر در اثر  شنبا شی از فرسایش خاك در حوزه هاي آبببرسورسو  تتنبا شی از فرسایش خاك در حوزه هاي آبات نا گیري از تمامی ظرفیت آب یک حوضه گیري از تمامی ظرفیت آب یک حوضه قادر به بهرهقادر به بهره  ،،سدهاي بزرگسدهاي بزرگ  خیزخیزات نا
شند. نمینمی شند. با سین آببا سین آبمهند سازه  مهند سازهو  سدهاي مخزنی و انحرافی بننداردار  تالشتالشهمواره همواره   هاي آبیهاي آبیو  سدهاي مخزنی و انحرافی بد تا  از طریق احداث  ها اقدام به ها اقدام به ر روي رودخانهر روي رودخانهد تا  از طریق احداث 

بخش بخش اي اي هاي توسعههاي توسعهطرحطرحکامل با کامل با هماهنگی هماهنگی   و و صورت انتخاب محل مناسب صورت انتخاب محل مناسب در در   ..سازي و تأمین آب براي مصارف مختلف بنمایندسازي و تأمین آب براي مصارف مختلف بنمایندذخیرهذخیره
شاورزي شاورزيک سدک سد، تا حدودي روش  شد. آبی میآبی میسازي در حفظ توان سازي در حفظ توان ، تا حدودي روش  ساز با شد. تواند کار ساز با ستفاده از نزوالت جوي به ي بهینهي بهینهاابربراین تفکر این تفکر   تواند کار ستفاده از نزوالت جوي به سازي ا سازي ا

سازه  و یا محلو یا محل  ،،ویژه در مناطقی که فاقد رودخانه استویژه در مناطقی که فاقد رودخانه است سازهمناسب براي احداث  دهند. این در حالی است که دهند. این در حالی است که ارائه نمیارائه نمیندارد، ندارد، هاي مورد نظر هاي مورد نظر مناسب براي احداث 
ــان می ــطح بین الملل نش ــده در س شان میمطالعات انجام ش سطح بین الملل ن شده در  ــط رودخانه  حجمحجم مجموعمجموع  ،،دهددهدمطالعات انجام  سط رودخانهآبهائی که توس ــود و حجم آبهاي ها تخلیه میها تخلیه میآبهائی که تو شود و حجم آبهاي ش

  تبخیرتبخیردرصد باقیمانده بخشی وارد چرخه درصد باقیمانده بخشی وارد چرخه   6060به طوري که از به طوري که از   ..هاي ساالنه استهاي ساالنه استدرصد کل بارشدرصد کل بارش  4040زیرزمینی  به طور متوسط کمتر از زیرزمینی  به طور متوسط کمتر از 
ها و دریاچه ها از دسترس ها و دریاچه ها از دسترس ها، مردابها، مردابها، ماندابها، ماندابخیر مستقیم از تاالبخیر مستقیم از تاالبببخیر از سطح خاك و تخیر از سطح خاك و تبباي نیز از طریق تاي نیز از طریق تش عمدهش عمدهخخشده و بشده و ب  عرقعرقو تو ت

شود خارج میشــود  سوي دیگر، مجموعه آباز ســوي دیگر، مجموعه آب  ).).Cullisو و     ,Pacey  19861986((خارج می صد درصــد   44شود کمتراز شــود کمتراز ها تخلیه میها تخلیه میهائی که از طریق رودخانههائی که از طریق رودخانهاز  در
آب به مناطق آب به مناطق ها امکان انتقال ها امکان انتقال هاي جاري در رودخانههاي جاري در رودخانههاي ساالنه در جهان است که حتی با فرض قابل مهار بودن کلیه آبهاي ساالنه در جهان است که حتی با فرض قابل مهار بودن کلیه آبمجموعه بارشمجموعه بارش
 .)),19761976Lonides((باشد. باشد. اي یا به سهولت میسر نیست و یا به لحاظ اقتصادي امکان پذیر نمیاي یا به سهولت میسر نیست و یا به لحاظ اقتصادي امکان پذیر نمیاي رودخانهاي رودخانهخارج از شبکهخارج از شبکه

سی سیبرر شاورزي در مناطق برر ست که در بین تمدنهاي اولیه، ک شانگر این واقعیت ا شاورزي در جهان ن شده درباره تاریخ ک شاورزي در مناطق هاي انجام  ست که در بین تمدنهاي اولیه، ک شانگر این واقعیت ا شاورزي در جهان ن شده درباره تاریخ ک هاي انجام 
شرایط  شمال آفریقا و مکزیک با وجود این که  سینا،  صحراي  ستان،  شرایط نیمه بیابانی عرب شمال آفریقا و مکزیک با وجود این که  سینا،  صحراي  ستان،  سبائی منائی منووههو و   ببآآنیمه بیابانی عرب سبا ضر ا سبت به زمان حا ضر تري ن سبت به زمان حا تري ن

ال نزوالت جوي و ال نزوالت جوي و حصحصتتسسهاي جمع آوري و اهاي جمع آوري و ابه طوري که عامل اصلی آن نیز استفاده از روشبه طوري که عامل اصلی آن نیز استفاده از روش  ..استاستداراي رونق بیشتري بوده داراي رونق بیشتري بوده   ،،انداندنداشتهنداشته
  UNEPبراساس گزارش براساس گزارش   ).).Cullisو و   ,Pacey  19861986((  ها بوده استها بوده استخاك بدون استفاده از آب رودخانهخاك بدون استفاده از آب رودخانه  فظ رطوبت در پروفیلفظ رطوبت در پروفیلححفن و دانش فن و دانش 

ستفاده از روش19831983(( ستفاده از روش) ا سنتی مختلف براي ا) ا سنتی مختلف براي اهاي  ستقیم ححتتسسهاي  ستقیم صال م صارف ااآب بارآب بار  ویژهویژهنزوالت جوي به نزوالت جوي به صال م صارف ن با هدف تأمین آب براي م ن با هدف تأمین آب براي م
دار دار هاي شیبهاي شیبدامنهدامنه  سطحسطحها، ها، ها،  سنگفرش حیاطها،  سنگفرش حیاطآب باران از پشت بام خانهآب باران از پشت بام خانه  آوريآورياست. جمعاست. جمعمتفاوت در بسیاري از ملل جهان رایج بودهمتفاوت در بسیاري از ملل جهان رایج بوده

از از     ،،برداري در مواقع مورد نیازبرداري در مواقع مورد نیازبهرهبهره  برايبرايبه مخازن به مخازن   ) ) شدهشده  صالصالححتتسسهاي جمع آوري شده (اهاي جمع آوري شده (اهاي مناطق کوهستانی و هدایت آبهاي مناطق کوهستانی و هدایت آب--و صخرهو صخره
سیار قدیمی بودهجمله روشجمله روش سیار قدیمی بودههاي ب ستفاده می  آنهاآنها  جهان ازجهان از  نقاطنقاطاند که هنوز نیز در برخی از اند که هنوز نیز در برخی از هاي ب ستفاده میا شهاي تأمین آب از متداولاز متداول. . شودشودا شهاي تأمین آب ترین رو ترین رو

که که شده است شده است استفاده میاستفاده می  ییققاز این روش در مناطاز این روش در مناطدر دوران گذشته در دوران گذشته به طوري که به طوري که   ..توان به زراعت سیالبی اشاره نمودتوان به زراعت سیالبی اشاره نمودبراي کشاورزي میبراي کشاورزي می
  هاهاییییپاپاووقیقات انجام شده در آمریکاي شمالی حاکی از آن است که قبل از سکونت  ارقیقات انجام شده در آمریکاي شمالی حاکی از آن است که قبل از سکونت  ارححتت  ..انداندي اقلیم نیمه خشک بودهي اقلیم نیمه خشک بودهاابه طور عمده داربه طور عمده دار

شک شرایط اقلیمی نیمه خ سرزمین مکزیک و جنوب غربی ایاالت متحده آمریکا، بومیان منطقه در  شکدر  شرایط اقلیمی نیمه خ سرزمین مکزیک و جنوب غربی ایاالت متحده آمریکا، بومیان منطقه در  شاورزي پر  ،،در  شاورزي پرک طریق طریق   ازازونقی را ونقی را ررک
   ).). ,19871987Critchleyهاي سطحی به اراضی کشاورزي داشته اند (هاي سطحی به اراضی کشاورزي داشته اند (هدایت روانابهدایت رواناب

  و استفادهو استفاده  ،،از آنها در مناطق خشک و نیمه خشکاز آنها در مناطق خشک و نیمه خشکبرداري برداري آبگیر و بهرهآبگیر و بهره  ححهاي سطوهاي سطوانهانهمماز سااز سا  ،،هاي تاریخیهاي تاریخیامروزه نیز صرفنطر از جنبهامروزه نیز صرفنطر از جنبه
سازي سازي تفکر حاکم بر لزوم بهینهتفکر حاکم بر لزوم بهینه  ..شودشودمیمیاري از نزوالت جوي استفاده اري از نزوالت جوي استفاده ددرربببهرهبهره  سازي سازي می به منظور بهینهمی به منظور بهینهییهاي سازگار با شرایط اقلهاي سازگار با شرایط اقلاز شیوهاز شیوه

هاي جوي یکی از راهکاري اجرایی مدیریت و بهره برداري هاي جوي یکی از راهکاري اجرایی مدیریت و بهره برداري صال ریزشصال ریزشححتتسسبرداري از نزوالت جوي برخاسته از این اندیشه است که ابرداري از نزوالت جوي برخاسته از این اندیشه است که ابهرهبهره
شاورزي و منابع طبیعی  سعه ک سترس به ویژه براي احیاء و تو شاورزي و منابع طبیعی از آب قابل د سعه ک سترس به ویژه براي احیاء و تو ستاز آب قابل د ستا سازي ححتتسسیرا به هنگامی که ایرا به هنگامی که ازز. . ا سازي صال آب براي ذخیره  صال آب براي ذخیره 
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  نشان داده است که نشان داده است که   اتاتحقیقحقیقتت  ..صورت سهولت دسترسی گیاهان به آب را به دنبال خواهد داشتصورت سهولت دسترسی گیاهان به آب را به دنبال خواهد داشتدر ایندر این  ،،آن در توده خاك مد نظر باشدآن در توده خاك مد نظر باشد
ستاســت  هاي زیرینهاي زیرینعمقعمقتابعی از رطوبت موجود در تابعی از رطوبت موجود در   خاكخاك  سطحیســطحی  هايهايالیهالیهیژه در یژه در وومیزان آب موجود در پروفیل خاك به میزان آب موجود در پروفیل خاك به  ستو اســت  ،،ا صال صــال ححو ا

سی در افزایش رطوبت مورد نیاز گیاهان تلقی می  ،،هاي جوي درمحل نزولهاي جوي درمحل نزولریزشریزش سا سی در افزایش رطوبت مورد نیاز گیاهان تلقی میعامل ا سا هاي هاي صال ریزشصال ریزشححتتسسشود. به عبارت دیگر اشود. به عبارت دیگر اعامل ا
شکیل نابنابااجوي و روجوي و رو سطحی در اولین مراحل ت شکیل هاي  سطحی در اولین مراحل ت ستناز از قبل قبل ((هاي  ستنتمرکز و پیو ذخیره رطوبت در پروفیل ذخیره رطوبت در پروفیل   ))به آبراهه ها و رودخانه هابه آبراهه ها و رودخانه ها  آنهاآنها  تمرکز و پیو

باید توجه داشت باید توجه داشت دهد. دهد. تشکیل میتشکیل میرا را انه هاي سطوح آبگیر در کشاورزي انه هاي سطوح آبگیر در کشاورزي ممبه نحوي که این نکته محور اصلی سابه نحوي که این نکته محور اصلی سا  ..شودشودموجب میموجب میخاك را خاك را 
صال شده در پروفیل خاك صال شده در پروفیل خاك ححتتسسهاي اهاي اتواند محدود به ذخیره سازي آبتواند محدود به ذخیره سازي آبهاي سطوح آبگیر تنها نمیهاي سطوح آبگیر تنها نمیانهانهممت سات سابسبسصال آب به کارصال آب به کارححتتسساا  که که 

  بلکه در برخی موارد الزاماً استفاده از شیوهبلکه در برخی موارد الزاماً استفاده از شیوه  ،،هاي سطحی در اولین مراحل تشکیل شودهاي سطحی در اولین مراحل تشکیل شودع آوري آبع آوري آبها و یا محل جمها و یا محل جمو در محل نزول بارشو در محل نزول بارش
شده خیره شــده ذذهاي هاي هاي انتقال آبهاي انتقال آب ــودناپذیر میناپذیر می  اجتناباجتنابخیره  سخن. به دیگر ســخنشودش هاي جوي کافی بوده اما آب قابل هاي جوي کافی بوده اما آب قابل تی ریزشتی ریزشححدر مواردي که در مواردي که   ،،. به دیگر 

سترس بر سترس برد شهاي جوي به رواناب  ییي گیاهان به دالیلي گیاهان به دالیلااد سریع ریز شهاي جوي به روانابنظیر عدم نفوذ آب در توده خاك و یا تبدیل  سریع ریز سطحی در اثر زیاد نظیر عدم نفوذ آب در توده خاك و یا تبدیل  سطحی در اثر زیاد هاي  هاي 
شد ضی اندك با شیب ارا شدبودن  ضی اندك با شیب ارا ضرورت دارد به منظور افزایش دخیره آب در توده خاك  ،،بودن  صورت  ضرورت دارد به منظور افزایش دخیره آب در توده خاكدر این  صورت  افزودن برافزایش نفوذ پذیري افزودن برافزایش نفوذ پذیري   ،،در این 

 ).).,19791979Willcocksهاي سطحی را کاهش داد (هاي سطحی را کاهش داد (هاي جوي به روانابهاي جوي به روانابریزشریزشخاك عامل و یا عوامل مؤثر در هدر رفت آب از طریق تبدیل خاك عامل و یا عوامل مؤثر در هدر رفت آب از طریق تبدیل 
هاي جوي هاي جوي انه هاي سطوح آبگیر به مفهوم استفاده از ریزشانه هاي سطوح آبگیر به مفهوم استفاده از ریزشممصال آب از طریق ساصال آب از طریق ساححتتسسمجموعه مطالب فوق مبین این نکته است که امجموعه مطالب فوق مبین این نکته است که ا

ها  سطحی در اولین مراحل ها  سطحی در اولین مراحل مکان مهار روانابمکان مهار روانابفراهم نمودن افراهم نمودن ا  وو  به ویژه بارانبه ویژه باران  ))Precipitation management((  هاهااز طریق مدیریت بارندگیاز طریق مدیریت بارندگی
ست. به نحوي که با این اقدام میتشــکیل اســت. به نحوي که با این اقدام می شکیل ا ستفاده از ریزشتوان از یکســو با بهینه ســازي اســتفاده از ریزشت سازي ا سو با بهینه  صارف آب مورد نیاز را براي مصــارف   ،،هاي جويهاي جويتوان از یک آب مورد نیاز را براي م

صال صال ححتتسسهاي اهاي اصال و ذخیره سازي نمود و از سوي دیگر در صورت ذخیره سازي آبصال و ذخیره سازي نمود و از سوي دیگر در صورت ذخیره سازي آبححتتسسهاي جوي اهاي جوي امقدار ریزشمقدار ریزشکل کل بسته به بسته به   ،،مختلفمختلف
سایش خاك، تمرکز رواناباز فرسـایش خاك، تمرکز رواناب  ،،شده در پروفیل خاكشـده در پروفیل خاك سیالبهاي سـطحی و جاري شـدن سـیالباز فر شدن  سطحی و جاري  موارد خاص از کاهش کیفیت آب موارد خاص از کاهش کیفیت آب در در ها و ها و هاي 

هاي هاي می و خصوصیات ریزشمی و خصوصیات ریزشییانه هاي سطوح آبگیر با توجه به تنوع فراوان آنها عالوه بر شرایط اقلانه هاي سطوح آبگیر با توجه به تنوع فراوان آنها عالوه بر شرایط اقلمموالً استفاده از ساوالً استفاده از ساصصجلوگیري نمود. اجلوگیري نمود. ا
شرایط شرایطجوي به  ستگی دارد  جوي به  ستفاده و هدف مورد نظر ب ستگی داردمحل ا ستفاده و هدف مورد نظر ب سطح آبگیر و یا ایجاد کنند  ..محل ا سیار از موارد  سطح آبگیر و یا ایجاد کنندبه طوري که در ب سیار از موارد  هاي هاي روانابرواناب  ههبه طوري که در ب

صال شده از یکدیگر مجزا باشند. به طور مثال احداث صال شده از یکدیگر مجزا باشند. به طور مثال احداث ححتتسسهاي اهاي اآبآبسازي سازي محل ذخیره محل ذخیره   ازازممکن است ممکن است (سطح جمع آوري آب) (سطح جمع آوري آب) سطحی سطحی 
سنگریزه اي در آبراهبندهاي کوچک خاکی و ســنگریزه اي در آبراه سرعت جریان موجب افزایش نفوذ آب در پروفیل خاك و هاي طبیعی به دلیل کاهش ســرعت جریان موجب افزایش نفوذ آب در پروفیل خاك و ه ه بندهاي کوچک خاکی و  هاي طبیعی به دلیل کاهش 

سامانه. . شودشودهاي زیر قشري در خاك میهاي زیر قشري در خاك میدر برخی موارد باعث افزایش جریاندر برخی موارد باعث افزایش جریان سامانهچنین  ض  هاییهاییچنین  ضدر عمل نظیر احداث سکو در ارا دار دار شیبشیب  ییدر عمل نظیر احداث سکو در ارا
ست ستا ست  ،،ا سطح آبگیر و محل ذخیره حالت پیو سکوها  ستبا این تفاوت که در  سطح آبگیر و محل ذخیره حالت پیو سکوها  شدهدد  ردرددادا  ههبا این تفاوت که در  شدهر حالی که در بندهاي یاد  سطح آبگیر مجزا از سطح آبگیر مجزا از   ،،ر حالی که در بندهاي یاد 

ساححتتسسهاي اهاي امحل ذخیره آبمحل ذخیره آب شد. بحث قابل توجه دیگر درباره  شده می با ساصال  شد. بحث قابل توجه دیگر درباره  شده می با ساانهانهممصال  ستفاده از آنها به عنوان  سطوح آبگیر ا ساهاي  ستفاده از آنها به عنوان  سطوح آبگیر ا انه انه ممهاي 
ست شاورزي ا ستهاي تأمین آب براي آبیاري تکمیلی در ک شاورزي ا ستنباط نمود که به این ترتیب میبه این ترتیب می  ..هاي تأمین آب براي آبیاري تکمیلی در ک ستنباط نمود که توان چنین ا صورت بهرهتوان چنین ا صورت بهرهدر  سادر  ساگیري از  انه انه ممگیري از 

هاي آبیاري متکی بر ریزش هاي جوي هاي آبیاري متکی بر ریزش هاي جوي بیانگر روشبیانگر روش  از آنرا ارائه نمود که از آنرا ارائه نمود که ست تعاریف مشخص ست تعاریف مشخص اا  الزمالزم  ،،هاي سطوح آبگیر در امر کشاورزيهاي سطوح آبگیر در امر کشاورزي
 هاي متمرکز آب در اولین مراحل تشکیل از سوي دیگر باشد.هاي متمرکز آب در اولین مراحل تشکیل از سوي دیگر باشد.از یکسو و جریاناز یکسو و جریان

ساکید ویژه کید ویژه أأست به این نکته تست به این نکته تاا  در مجموع الزمدر مجموع الزم ستفاده از  ساشود که هر چند ا ستفاده از  سطوح آبگیر محدود به انهانهممشود که هر چند ا سطوح آبگیر محدود به هاي  صی ااهاي  صی قلیم یا اقالیم خا قلیم یا اقالیم خا
سته به هدف مورد نظر حتی در مناطق پرباران نظیر نمینمی سته به هدف مورد نظر حتی در مناطق پرباران نظیر شود و ب ستوائی   مناطقمناطقشود و ب ستوائی ا سان نیز نیز ا ست براي تأمین آب براي ان سان ممکن ا ست براي تأمین آب براي ان ام و ام و و دو دممکن ا

شود ستفاده  شودمصارف خانگی از آنها ا ستفاده  ساما اما   ..مصارف خانگی از آنها ا ضروري ا ستوجه به این نکته  ضروري ا ستفاده از ت که ت که توجه به این نکته  ستفاده از بیشترین مورد ا سطوح آبگیرسامانهسامانهبیشترین مورد ا سطوح آبگیرهاي  به ویژه به ویژه   هاي 
 ..مربوط به مناطق خشک و نیمه خشک استمربوط به مناطق خشک و نیمه خشک است  ،،احیاي منابع طبیعی و توسعه کشاورزياحیاي منابع طبیعی و توسعه کشاورزي  برايبراي

ها در مخازن زیرسطحی و ها در مخازن زیرسطحی و ها و ذخیره آنها و ذخیره آنسازي آب پشت بامسازي آب پشت بامسطوح آبگیر باران، ذخیرهسطوح آبگیر باران، ذخیره  هايهايسامانهسامانهترین کاربردهاي ترین کاربردهاي یکی از برجستهیکی از برجسته
ست.  در روشســطحی اســت.  در روشیا یا  شده اي هدف اســتفاده از آب ذخیره شــده هاي ذخیرههاي ذخیرهسطحی ا ستفاده از آب ذخیره  شرب دام و آبیاري پوشــش گیاهی و شــرب دام و براي براي اي هدف ا شش گیاهی و  ست. انســان اســت. آبیاري پو سان ا ان

ــیالبگاهگاهذخیرهذخیره ــی از بارش ها و س سیالبهاي آب ناش شی از بارش ها و  ــد.  ذخیرهها میها میهاي آب نا ــنوعی و یا طبیعی باش شد.  ذخیرهتواند مص صنوعی و یا طبیعی با ــنوعی میگاهگاهتواند م صنوعی میهاي مص هاي هاي تواند منبعتواند منبعهاي م
برداري از این برداري از این د که معموال به دلیل کنترل دما و حفاظت در عمق کم نصب یا احداث شده و بهرهد که معموال به دلیل کنترل دما و حفاظت در عمق کم نصب یا احداث شده و بهرهپالستیکی یا ساخته شده با مصالح باشپالستیکی یا ساخته شده با مصالح باش

هاي آبیاري هاي آبیاري گیرد.  بدیهی است در صورت مدیریت صحیح و استفاده از روشگیرد.  بدیهی است در صورت مدیریت صحیح و استفاده از روشهاي سبک و یا دستی صورت میهاي سبک و یا دستی صورت میاستفاده از تلمبهاستفاده از تلمبهذخیره با ذخیره با 
ضی توان با مقدار آب کم، ســـطح قابل توجهی از اراضـــی نوین مینوین می سطح قابل توجهی از ارا شش گیاهی در اطراف نقاط مســـکونی را با پوشـــش گیاهی در توان با مقدار آب کم،  سکونی را با پو ستاي راســـتاي اطراف نقاط م مقابله با وقوع مقابله با وقوع را

 نشان داده شده است.نشان داده شده است.) ) 33((در شکل در شکل سازي کوچک و میان مقیاس سازي کوچک و میان مقیاس ذخیرهذخیره  هايهايسامانهسامانهدو نمونه از دو نمونه از  هاي گرد و غبار پوشش داد. هاي گرد و غبار پوشش داد. طوفانطوفان
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 هابارشبگیر باران در ذخیره س کوچک و متوسط استفاده از سطوح آدونمونه از مقیا .3شکل 

 

صادي هزینه هاي بزرگتر و غیر خانگی مقیاس طرح متناســب با بازده طرح و بررســی اقتصــادي هزینه در مقیاسدر مقیاس  شودشــودهمانطور که مالحظه میهمانطور که مالحظه می سی اقت سب با بازده طرح و برر هاي بزرگتر و غیر خانگی مقیاس طرح متنا
هاي شدید میزان قابل هاي شدید میزان قابل تواند در بارشتواند در بارش.  استفاده از سطوح رسی و نفوذ ناپذیر که می.  استفاده از سطوح رسی و نفوذ ناپذیر که میشودشودگیري میگیري میاحداث سطوح  غیر قبال نفوذ تصمیماحداث سطوح  غیر قبال نفوذ تصمیم

یکی از راهکارهاي توسعه مقیاس کار بوده که معموال به روش سنتی آب ذخیره شده جهت توسعه کشاورزي یکی از راهکارهاي توسعه مقیاس کار بوده که معموال به روش سنتی آب ذخیره شده جهت توسعه کشاورزي   ،،تولید کندتولید کندتوجهی رواناب توجهی رواناب 
 .   .   شودشودو ایجاد پوشش مرتعی استفاده میو ایجاد پوشش مرتعی استفاده می

ستفاده از این سازي رطوبت بارشسازي رطوبت بارشسطوح آبگیر باران ذخیرهسطوح آبگیر باران ذخیره  هايهايسامانهسامانهبرداري از برداري از هاي بهرههاي بهرههدف دیگر از اجراي طرحهدف دیگر از اجراي طرح ستفاده از این ها در خاك و ا ها در خاك و ا
صت در  صت در فر ستاي فر ستاي را شش گیاهی را سعه پو شش گیاهی تو سعه پو ستتو ستا شرایط محیطی ا سب با  شرایط محیطی .  البته در این روش، متنا سب با  شیب زمین، نفوذ پذیري خاك   .  البته در این روش، متنا شیب زمین، نفوذ پذیري خاك نظیر  نظیر 

ستم این روش در دراز مدت میســطحی، تخلخل ضــخامت الیه آبخوان در عمق، و میزان آب ورودي به ســیســتم این روش در دراز مدت می سی ضخامت الیه آبخوان در عمق، و میزان آب ورودي به  سفره آب تواند به تغذیه ســفره آب سطحی، تخلخل  تواند به تغذیه 
  3535آبخیزداري تحت عنوان طرح آبخوانداري در آبخیزداري تحت عنوان طرح آبخوانداري در   حفاظت خاك وحفاظت خاك و  نجر شود.  در نوع دوم تجارب بسیار مفیدي در پژوهشکدهنجر شود.  در نوع دوم تجارب بسیار مفیدي در پژوهشکدهزیرزمینی مزیرزمینی م

ست. ست آمده ا شرایط اقلیمی و محیطی متنوع بد شور با  ست.نقطه ک ست آمده ا شرایط اقلیمی و محیطی متنوع بد شور با  شتار روش   نقطه ک شتار روشبا توجه به محدودیت این نو هاي حفظ رطوبت و تغذیه هاي حفظ رطوبت و تغذیه با توجه به محدودیت این نو
     .  .  شودشودهاي آب زیرزمینی بطور اجمال معرفی میهاي آب زیرزمینی بطور اجمال معرفی میسفرهسفره

سادهشـــاید ســـاده شیب پرشـــیب هاي هاي نهنهممخاکریزهاي طویل برروي خطوط تراز در پاي داخاکریزهاي طویل برروي خطوط تراز در پاي داها ، احداث ها ، احداث ترین روش در این نوع طرحترین روش در این نوع طرحشاید  مناطق تپه مناطق تپه پر
صخره صخرهماهوري و  سطحی با هدف تأمین آب براي آوري و ذخیره روانابآوري و ذخیره رواناببراي جمعبراي جمعشود شود ) گفته می) گفته میAharآهار (آهار (اي که امروزه به آنها اي که امروزه به آنها ماهوري و  سطحی با هدف تأمین آب براي هاي  هاي 

صارف مختلف به ویژه صارف مختلف به ویژهم شاورزي  م شاورزيک سعه منابع طبیعی   ک سعه منابع طبیعی و تو ستفاده و تو ستفاده ا ستمیمیا ستشده ا سان در برخی مناطق آثاري قدیمی در در   ..شده ا سان در برخی مناطق آثاري قدیمی خرا شف خرا شف ک ک
آب آب دادن دادن ها و نفوذ ها و نفوذ آوري سیالبآوري سیالبهدف جمعهدف جمع  با با هاي سیالبی هاي سیالبی دشتدشتدر در در جهت عمود به شیب اراضی در جهت عمود به شیب اراضی نشان دهنده ایجاد شیار نشان دهنده ایجاد شیار اند که اند که شدهشده

شود و شود و میمیها ها سیالبسیالببار معلق بار معلق   سیبسیبترتروو  ،،صال آبصال آبححتتسسبر ابر ا  ونونانه آبگیر افزانه آبگیر افزممین ساین سااا  استفاده از استفاده از     ..وده خاك براي کشت غالت بوده استوده خاك براي کشت غالت بوده استتتبه به 
سطوح سطوح   سنتیسنتیهاي هاي شیوهشیوه  ،،ی) آفریقای) آفریقاییدر بخش نیمه بیابانی (صحرادر بخش نیمه بیابانی (صحرا  ..شودشودمیمیبراي زراعت ایجاد براي زراعت ایجاد   نیز نیز زي زي از این طریق اراضی زراعی حاصلخیاز این طریق اراضی زراعی حاصلخی

هاي روان و کاهش گرد هاي روان و کاهش گرد هدف تثبیت شنهدف تثبیت شنصال آب صال آب ححتتسسااعالوه بر عالوه بر چند چند   هرهرشده است که شده است که میمیآبگیر با هدف حفاظت آب و خاك بکار گرفته آبگیر با هدف حفاظت آب و خاك بکار گرفته 
شیوه  ست، ولی  شیوه و غبار بوده ا ست، ولی  سطوح آبگیر می  و غبار بوده ا سایر  شابه  سطوح آبگیر میم سایر  شابه  شد (م شد (با شان می   ..)),19861986et al.    Reijبا شان میمرور اجمالی فوق ن ستفاده که که دهد دهد مرور اجمالی فوق ن ستفاده ا ا

ــا ساازس ــطوح آبگیرانهانهمماز سطوح آبگیرهاي س ــت، بوده بوده یک روش مدیریت منابع آب در دنیاي قدیم یک روش مدیریت منابع آب در دنیاي قدیم از از   اياينه تنها نمونهنه تنها نمونه  هاي  ست، اس براي براي   ي نیزي نیزبلکه روش کار آمدبلکه روش کار آمدا
  اور موجوداور موجودهنهنهاي پهاي پگسترهگسترهصال در صال در ححتتسسهاي قابل اهاي قابل اوري از آبوري از آببهرهبهرهبا با همواره همواره از ریزش هاي جوي است که از ریزش هاي جوي است که سازي و استفاده مستقیم سازي و استفاده مستقیم بهینهبهینه

وسیع مناطق خشک وسیع مناطق خشک   توجه به گسترهتوجه به گستره  اااین موضوع باین موضوع ب  بوده است. بوده است. هاي اصلی در حال حاضر و آینده مورد توجه هاي اصلی در حال حاضر و آینده مورد توجه در خارج از شبکه رودخانهدر خارج از شبکه رودخانه
شک در جهان و به ویژه ایران از اهمیت  شک در جهان و به ویژه ایران از اهمیت و نیمه خ صوالً زیادزیادو نیمه خ شک ا شک و نیمه خ ست. زیرا در مناطق خ صوالً ي برخوردار ا شک ا شک و نیمه خ ست. زیرا در مناطق خ هاي هاي مقدار ریزشمقدار ریزشي برخوردار ا

شدباشـــدافی نمیافی نمیکک  اي تأمین آب مورد نیاز، اي تأمین آب مورد نیاز، گیاهی برگیاهی بر  ششییوودر دوره ردر دوره رجوي جوي  شک در  طول دوره خشـــک   ههبالقوبالقو  عرقعرقباال بودن میزان تبخیر و تباال بودن میزان تبخیر و ت  . . با در  طول دوره خ
آید که در نهایت همراه با کمبود آب موجب تخریب خاك آید که در نهایت همراه با کمبود آب موجب تخریب خاك هاي جوي از خصوصیات بارز چنین مناطقی به حساب میهاي جوي از خصوصیات بارز چنین مناطقی به حساب میمقدار بارشمقدار بارشسال از سال از 

شش گیاهی و باالخره حاک شش گیاهی و باالخره حاکو کاهش پو شرایط بیابانی در آنها میممو کاهش پو شرایط بیابانی در آنها مییت  شک   ،،از اینرواز اینرو    ..شودشودیت  شک در مناطق خ ستفاده از در مناطق خ شک بدون ا ستفاده از و نیمه خ شک بدون ا و نیمه خ
 هاي خشک سال وجود ندارد.هاي خشک سال وجود ندارد.ب براي استفاده در دورهب براي استفاده در دورهن تأمین آن تأمین آصال آب امکاصال آب امکاححتتسسهاي اهاي اشیوهشیوه
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سفرهبه همین منظور پروژه آبخوانداري با دو هدف تغذیه ســـفره   صل از هاي آب زیرزمینی و اســـتفاده از رســـوب و رطوبت حاصـــل از به همین منظور پروژه آبخوانداري با دو هدف تغذیه  سوب و رطوبت حا ستفاده از ر پخش پخش هاي آب زیرزمینی و ا
تواند راهکاري عملی در کاهش اراضی تواند راهکاري عملی در کاهش اراضی میمی  ،،ها در ایجاد اراضی مستعد کشت، تثبیت زمین با پوشش گیاهی و رسوب پخش شدهها در ایجاد اراضی مستعد کشت، تثبیت زمین با پوشش گیاهی و رسوب پخش شدهسیالبسیالب

سفره هاي آب زیرزمینی مســتعد تولید گرد و غبا رو تغذیه ســفره هاي آب زیرزمینی  ستعد تولید گرد و غبا رو تغذیه  شیر بم حکایت از این . تجربه اجراي طرح آبخوانداري در دشــت نرماشــیر بم حکایت از این شودشــودم شت نرما . تجربه اجراي طرح آبخوانداري در د
سب و ظرفیت ذخیره آبخوان شت با توجه به نفوذ پذیري منا صه چند هزار هکتاري در این د سیالب در عر سب و ظرفیت ذخیره آبخوانواقعیت دارد که پخش  شت با توجه به نفوذ پذیري منا صه چند هزار هکتاري در این د سیالب در عر آن آن   واقعیت دارد که پخش 

شی از وقوع خشکسالی در منطقه غلبه  سته بر کمبود آب نا شی از وقوع خشکسالی در منطقه غلبه بخوبی توان سته بر کمبود آب نا بطوریکه در آبدهی قنوات پایین دست منطقه پخش اثر کم بطوریکه در آبدهی قنوات پایین دست منطقه پخش اثر کم   کندکندبخوبی توان
).  بدیهی است با اعمال اصول اولیه مدیریت جامع حوزه آبخیز و مدیریت منایع ).  بدیهی است با اعمال اصول اولیه مدیریت جامع حوزه آبخیز و مدیریت منایع 13811381. (شعاعی و همکاران، . (شعاعی و همکاران، شدشدآبی مشهودي مالحظه نآبی مشهودي مالحظه ن

صآب مبنی بر مدیریت مصــ ساله طرح هاي آبخوانداري به منظور جبران کاهش آب زیرزمینی و ایجاد تعادل در رف متناســب با بارش هرســاله طرح هاي آبخوانداري به منظور جبران کاهش آب زیرزمینی و ایجاد تعادل در آب مبنی بر مدیریت م سب با بارش هر رف متنا
صرف می صرف میم ست زمین جلوگیري   پدیدهپدیدهتواند از بروز تواند از بروز م ش ست زمین جلوگیري فرون ش سفانه عالوه بر تخریب خاك و . با. باکندکندفرون شت زمین متا شت که فرون سفانه عالوه بر تخریب خاك و ید توجه دا شت زمین متا شت که فرون ید توجه دا

ــت رفتن تخلخل آبخوانزمینزمین ست رفتن تخلخل آبخوانها، موجب از دس ــده به ها، موجب از د شده به ها ش ــالها  سالنحوي که در س ــازي آب با احجام قبلی هاي پرآبی دیگر قادر به ذخیرههاي پرآبی دیگر قادر به ذخیرهنحوي که در  سازي آب با احجام قبلی س
صاویري از مناطقی که آبخواندار. . ستستیینن صاویري از مناطقی که آبخواندارت ست و منابعت سعه محیط زی ست و منابعي با هدف تو سعه محیط زی سفره آب زیرزطبیعی و تغطبیعی و تغ  ي با هدف تو سفره آب زیرزذیه  به منظور جبران به منظور جبران   ییمینمینذیه 

شکل  شت در  شکل بیالن منفی د شت در  ست.   44بیالن منفی د شده ا شان داده  ست. ن شده ا شان داده  شن اجراي این طرحو غبار و طوفانو غبار و طوفانهاي گرد هاي گرد در بحث مقابله با طوفاندر بحث مقابله با طوفان  ن شن اجراي این طرحهاي  ها ها هاي 
سیالب ست. بطوریکه پخش ذرات دانه ریز موجود در شته ا سیار مطلوبی دا سیالبعملکرد ب ست. بطوریکه پخش ذرات دانه ریز موجود در شته ا سیار مطلوبی دا صالح خاك عملکرد ب صالح خاك ها موجب ا بطوریکه با رطوبت به بطوریکه با رطوبت به   شدهشدهها موجب ا

 است.است.نشان داده شده نشان داده شده   55هایی از این موفقیت در شکل هایی از این موفقیت در شکل نمونهنمونه  ..شودشودتله افتاده قادر به پوشش گیاهی مناسب در سطح وسیع میتله افتاده قادر به پوشش گیاهی مناسب در سطح وسیع می
 

 
  بایگان قبل از اجراي طرح آبخوانداريدشت گره 

 
 

 
 سال 20بایگان بعد از دشت گره   

 
 توند  بعد از یک دهه از اجراي طرحطرح ابخوانداري در دشت گ اجراي                                         

 
 مینیبیعی و جبران کسري بیالن آب زیرزو احیاي منابع طخوانداري با هدف توسعه محیط زیست آبهاي طرح عرصه. 4شکل 
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هاي هاي مدیریتی باید بر اساس ظرفیتتدوین بستهبا توجه به تعریف مدیریت جامع حوزه آبخیز و تاکید تعاریف پذیرفته شده، با توجه به تعریف مدیریت جامع حوزه آبخیز و تاکید تعاریف پذیرفته شده، 
هاي مختلف داراي تا توزیع بارندگی در سال شودلیم باعث میدر کشور ایران تنوع اق شدیک حوضه صورت پذیرد. همانطور که اشاره 
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شا نخواهد بود. از  سط دراز مدت در تدوین برنامه هاي مدیریت جامع راهگ ستفاده از متو شدید بوده و به عبارتی ا سیار  سانات ب نو
شان می ،سوي دیگر شده ن شور و اطالعات پایش  ستاي تنوع و تغییرشرایط اقلیمی ک سطح جهان، تغییرات  دهد که در را اقلیم در 

هاي مدیریت جامع حوضه آبخیز توان نتیجه گرفت که تدوین طرحاي در منطقه آسیا و ایران قابل مشاهده است. لذا میقابل مشاهده
ساس  صورت پذیرد.  شدید ظرفیتتغییرات باید بر ا انداري و هاي آبخوسطوح آبگیر باران از جمله طرح هايسامانهبرداري از بهرهها 

ها و آبخیزداري نشــان داد که بخش قابل توجهی از ســدهاي زیرزمینی در پژوهشــکده حفاظت خاك و آبخیزداري و ســازمان جنگل
بگیر سطوح آ سامانه هايتواند با استفاده از میزان آب در نظر گرفته شده در سر جمع تبخیر و تعرق در روش محاسبه بیالن آب، می

. لذا منابع آب قابل دســترس با لحاظ این واقعیت باید محاســبه و مورد بهره شــودآب قابل دســترس اضــافه باران به ســرجمع منابع 
شور نه تنها اهتمامی در  سفانه مدیریت منابع آب در ک ستاي برداري قرار گیرد. متا شور و برنامهرا ریزي در جهت افزایش توان آبی ک

سبب مدیریت جامع و علمی آن ندارد،  بلکه به دلیل عد صدها هزار چاه غیر مجاز و  شدهم توجه به وظایف نظارتی خود  تا امروز با 
هاي آب و دها دشــت کشــور، افت شــدید ســطح ســفرهها مجاز، مواجه با افت شــدید در بیش از صــبهره برداري بیش از حد در چاه

ي امکان تدوین برنامه مصرف متناسب با دریافت بردارهاي بهرهفرونشست زمین باشیم. مضاف بر این، با توجه به عدم اشراف به نظام
از سویی دیگر احداث سدهاي متعدد بدون توجه است.  شدهعمال غیر ممکن بارش شامل تعدیل میزان مصرف و اصالح الگوي کشت 

ست موجب قطع تاالببه حقابه ست شده هاهاي پایین د صورت کانون ا ست و هاي تولید گرد و غبار محیط که در دهه اخیر به  زی
 سالمت مردم را مورد تهدید قرار داده است. 

 

   
 اجراي طرح هاي پخش سیالب با هدف بیابانزدایی  در استانهاي سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

 

   
 گرد و غبارهاي منطقه هندیجان با هدف استقرار پوشش گیاهی و کنترل کانون-اجراي طرح هاي پخش سیالب در استان  خوزستان 

 
 هاي گرد و غبارها و طوفانبیعی و کنترل بیابانخوانداري با هدف توسعه محیط زیست و احیاي منابع طآبعرصه هاي طرح  .5شکل 

 
هاي ها عالوه بر اصول رایج پذیرفته شده باید به چالششده، تدوین نظام جامع مدیریت آبخیزیادشده با توجه به نکات قوت و ضعف 

ها، فرونشست زمین توجه ویژه داشته باشد.  در این راستا شاید استفاده از سیستم سطوح آبگیر اخیر نظیر خشک شدن تاالبهاي دهه
هاي نظیر فرونشستتشدید بالیاي طبیعی ها تنها راهکار باقیمانده باشد.  باران و ایجاد استعداد آبی جدید به منظور مقابله با این چالش

ها حکایت از این واقعیت دارد که در مدیریت جامع حوزه آبخیز و برآور ریسک خطر ناشی از سوء مدیریتد و غبار هاي گرشدید و طوفان
ها اهم نکات مهم که در تدوین یک برنامه جامع و متناسب با رفتار حوضه هاي مدیریتی مد نظر قرار گیرد. باید به عنوان اجزاء مهم بسته

 :شودبه شرح زیر اشاره می
 هاي آمایشیبر اساس مدله ضحویک هاي کلی شناخت ظرفیت  •
 بر اساس سناریوهاي مختلف حوضه هاي ظرفیت شناخت •
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اعم از تغییرات ناشی از رفتار حوضه و یا فرآیندهاي ه ضحوهاي حوضه بر اساس تجزیه و تحلیل  هاي تغییرات ظرفیتتعریف کرانه •
 هابندي آنها بر اساس این ظرفیتکالسهتغییر در الگوهاي مصرف، و  و  اي و جهانیتغییرات منطقه

 مختلف بر اساس متغیرهاي تعریف شده  مدیریتی تدوین سناریوهاي •
 ها، آبگیرها و نقاط مستعد تولید گرد و غبارتامین حقابه تاالب برايهاي تعادل بخشی به منابع و مصارف و تالش توجه به برنامه •
 هاي کاهش مصرف، حفظ سطح تولیدهاي آب زیرزمینی از طریق اعمال برنامهسفره کنترل سطح بحرانی •
به منظور  ،آبخوانداريبگیر باران نظیر سطوح آ هايسامانهبرداري از بهره هاي آبخیزداري و هاي نوین و توسعه طرحتوسعه فناوري •

 هاي حساس به فرسایش و تولید گرد و غبار و تثبیت زمینها ها به خشکسالیسازي و اتصال ترسالیذخیره
 

هاي کشور اهم نکات مهمی که در تدوین برنامه مدیرت جامع حوضه بخصوص مدیریت در بحث مقابله با بحران فرونشست در دشت
 : استبه شرح زیر آب باید مد نظر قرار گیرد 

 بحرانی وقوع فرونشست برداري مجاز و حفظ سطح آب در باالي سطحتعیین بهره برايریزي برنامه •
 درصد تغذیه باشد) 50تا  45برداري باید بین برداري ( بر اساس برخی منابع بهرهرهرعایت استاندارد مجاز به •
 ریزي آب و خاكهاي برنامهالزام به تهیه پیوست مرتبط با نشست زمین در همه طرح •
 ي ربرداآستانه مجاز بهرهسطح سفره آب و تغییرات در نرخ فرونشست براي تعیین پایش مستمر  •
 هاي پر آبیدر ماه هاي آب زیرزمینیاضطراري سفرهتغذیه براي انجام تمهیدات الزم  •

هاي جدید نکات گیري منشاءهاي گرد و غبار در قالب کنترل منشاء ها و مقابله با شکلتشدید طوفانبحث مقابله با بحران و باالخره در 
 :شودزیر توصیه می

 اي به منظور تعیین دقیق نیازهاي آبی زیست محیطی حوضهریزي برنامه •
 ها و مناطقی که منشاء گرد و غبار هستنداولویت به تامین حقابه تاالب •
 هاي گرد و غبار به عنوان نیاز اولیه و ضروريهاي مقابله با کانونتهیه نیازهاي آبی طرح •

هاي توسعۀ پایدار در مدیریت منابع آب بوده که باید مبتنی وفقیت برنامه، شرط مکه مدیریت و حاکمیت کارآمد شوددر پایان اضافه می
با هدف ایجاد مدیریت ملی مقتدر و توانمند براي » مدیریت یکپارچه و ملی آب «بر رویکرد مدیریت به هم پیوسته باشد. بطوریکه، نظام

دیریت اري، مگذتسیاس و در این راستا  شودسازي نیازهاي سراسري و ملی و اقتصاد کشور به آب و خدمات وابسته به آن ایجاد یکپارچه
نداردهاي عمومی و فنی، ایجاد هاي ملی منابع آب، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات راهبردي، تهیه استاکالن تخصیص آب، تدوین برنامه

هاي مرزي و منابع آب مشترك و هرایی، پژوهشی، نیروي انسانی و سایر امور کالن استراتژیک، مدیریت رودخاناج ،هاي مدیریتیظرفیت
اي باشد که از یک سازماندهی مدیریت ملی آب به گونه اتخاذ دیپلماسی آبی فعال در این زمینه در دستور کار این مدیریت قرار گیرد. 

و از  شودتر میسر استانی) و محلی با هدف تفویض اختیارات به واحدهاي دولتی در سطوح پاییناي (حوضه آبریز/ مدیریت منطقه سو
هاي مدیریت هایی از مسئولیتقانون اساسی انتقال بخش 44 هاي اجراي اصلهاي قانون سیاستگیري از ظرفیتسوي دیگر با بهره

اي، شهري، روستایی و جوامع محلی و بطور کلی اي منطقههدولتی به مجامع غیردولتی، بخش خصوصی، تعاونی و انواع تشکل
 .شودپذیر سازي امکانخصوصی
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