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 چکیده 
لقابل نفوذ درجه حرارت محلـ  یریرسطوح غسطوح غ  یشیشخشک شدن خاك و افزاخشک شدن خاك و افزا   فزارا افـزا  ییقابل نفوذ درجه حرارت مح هدیدهـدمم  یشیشرا ا ندگو باعـث کـاهش بارنـدگ  ید کاهش بار عث  سطوح در سـطوح   ییو با در 

بارش مخروج آب از محل بـارش م  یاهییاهیپوشش گپوشش گ  يينابودنابود  یلیلو دلو دل  یاهییاهیپوشش گپوشش گ  ييخاك، نابودخاك، نابود  ییخشکخشک  یلیل. دل. دلیدیدخواهد گردخواهد گرد  یعتریعتروسوس شدباشـدییخروج آب از محل  که کـه   با
چرخش درآوردن آن رطوبت در محل بارش باران و به چـرخش درآوردن آن   يي. نگهدار. نگهداریدیدنخواهد گردنخواهد گرد  ححمنابع آب اصالمنابع آب اصال  یریتیریتمدمد  یوهیوهشش  ییرییرجز با تغجز با تغ  یطیطشراشرا  ینیناا رطوبت در محل بارش باران و به 

شود و از بشـود و از   ییییمثبت آب و هوامثبت آب و هوا  ییراتییراتباعث تغباعث تغ  تواندتواندییمم  ،،مناسب انجام شودمناسب انجام شود  یاسیاسچنانچه در مقچنانچه در مق  ینینوذ مازاد آن به زموذ مازاد آن به زمففو نو ن  یاهیاهجهت مصرف گجهت مصرف گ ب
شهرآب باران تنها منجر به از دست رفتن آبها از سـطوح شـهر  یریتیریتمدمد  یی. اوضاع فعل. اوضاع فعلیدیدنمانما  یريیريجلوگجلوگ  ینینسرزمسرزم  یشیشو گرماو گرما  یشتریشتربب  ییخشکخشک سطوح  و و   ييآب باران تنها منجر به از دست رفتن آبها از 

نابرااسـت و بنـابرا  یدهیدهگردگرد  هاي مربوطههاي مربوطهمیکرواقلیممیکرواقلیمدر در   ییبر هم خوردن تعادل آببر هم خوردن تعادل آب  یجهیجهحاصل آنها از محل بارش و در نتحاصل آنها از محل بارش و در نت  ییو خروج بو خروج ب  یعییعیطبطب ست و ب   ینینا
بانیابـانجنگل و مرتع و بجنگل و مرتع و ب  ي،ي،کشاورزکشاورز  ي،ي،شهرشهر  ییدر اراضدر اراض  ییندگندگدر جهت حفظ رطوبت حاصل از باردر جهت حفظ رطوبت حاصل از بار  یعیعاقدام سراقدام سر  یکیکبه به   یازیازنن کان) (تـا حـد امکـان)   یا حد ام تا  )
موده و نفوذ نمـوده و   ینینشود، بداخل زمشود، بداخل زم  ییدست زهکشدست زهکش  یینیینبه پابه پا  یایاو و   یریرخاك تبخخاك تبخ  ییاز سطح خالاز سطح خال  ینکهینکهاا  ييبه جابه جا  یاتیاتحح  یهیهماما  ینینتا اتا ا  باشدباشدییمم از از   یایـانفوذ ن

 ها را متعادل سازد.ها را متعادل سازد.تعرق به جو برگردد تا متقابال هوا و بارشتعرق به جو برگردد تا متقابال هوا و بارش  یقیقطرطر
  کلیدي: هايواژه
 ، کنترل در مبدا.، کنترل در مبدا.ینینزمزم  یشیشکوچک، آب باران، گرماکوچک، آب باران، گرما  ییآبآب  یکلیکلسس  ،،میکرواقلیممیکرواقلیم  
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 مقدمه 
و ورود و ورود   ييشهرشـهر  یریرو غو غ  ييشهرشهر  ییبارشها از  محل بارش در اراضبارشها از  محل بارش در اراض  یعیعخروج سرخروج سر  یر،یر،منابع آب در کشور  باعث تبخمنابع آب در کشور  باعث تبخ  یریتیریتمدمد  ييجارجار  یدگاهیدگاهدد  

جود استثنا وجـود   ینینرواناب ساخته شده باشند ارواناب ساخته شده باشند ا  یریربزرگ در مسبزرگ در مس  ييکه سدهاکه سدها  يي. در موارد. در مواردیباشدیباشدمم  یدیدشدشد  ییبه  همراه آلودگبه  همراه آلودگ  یریرو کوو کو  یایاآنها به درآنها به در استثنا و
ها و شـده و از خـروج آنهـا و   یرهیـرهروانابها در پشت سدها ذخروانابها در پشت سدها ذخ  ینیناز ااز ا  ییبرخوردار باشند، بخشبرخوردار باشند، بخش  ییدارد که اگر بارشها تداوم داشته و از شدت کافدارد که اگر بارشها تداوم داشته و از شدت کاف خروج آن شده و از 

در در   هاي غیر قانونیهاي غیر قانونیو برداشتو برداشت  یادیادزز  یشیشبا وجود فرسابا وجود فرساآیا آیا سوال مطرح است که سوال مطرح است که   ینینخواهدشد. البته در مورد سدها اخواهدشد. البته در مورد سدها ا  یريیريجلوگجلوگ  یالبیالبوقوع سوقوع س
ساخت هـم سـاخت   ازازبب  شده است،شده است،  یالبیالبرسوب با سرسوب با س  یادیادزز  یریرمقادمقاد  که باعث کاهش آب ورودي به آنها و نیز همراه شدهکه باعث کاهش آب ورودي به آنها و نیز همراه شده  باالدستباالدست  یزیزآبخآبخ  ييهاهاحوزهحوزه هم 
جازه داده اجـازه داده   ینکهینکهدر هر حال ادر هر حال ا. . یاخیریاخیر  یباشدیباشدندارند به صالح مندارند به صالح م  یزیزرسوب نرسوب ن  یهیهامکان تخلامکان تخلمستلزم صرف هزینه زیاد بوده و مستلزم صرف هزینه زیاد بوده و بزرگ که بزرگ که   ييسدهاسدها ا

شددست قابل اسـتفاده باشـد  یینییناز آن در پااز آن در پا  ییاگر بخشاگر بخش  حتیحتی–گردد گردد   یریرتبختبخ  یایاواقع در هر محل از دسترس خارج شده و واقع در هر محل از دسترس خارج شده و   ييشود تا بارشهاشود تا بارشها ستفاده با   -دست قابل ا
ستاسـتنوشتار نوشتار   ینینآن مورد بحث اآن مورد بحث ا  ییکه اثرات منفکه اثرات منف  آیدآیدییمحل بارش به حساب ممحل بارش به حساب م  زیرحوزهزیرحوزهدر در   ییبر هم زدن چرخه آببر هم زدن چرخه آب  یینوعنوع  واقعواقعکار در کار در   ینیناا . . ا

جاري هاي ناشی از بارندگی که در فاصله کوتاهی بعد از جـاري حداقل در مورد آن بخش از روانابحداقل در مورد آن بخش از رواناباست که است که   ینینراه حل درست اراه حل درست ا  یدگاهیدگاهدد  ینیناز ااز ا هاي ناشی از بارندگی که در فاصله کوتاهی بعد از 
ها را د، تـا آنجـا کـه امکـان دارد آنهـا را دشودشودیا به نوعی از دسترس خارج مییا به نوعی از دسترس خارج می  شده وشده و  یریرتبختبخشدن شدن  کان دارد آن که ام جا  تا آن ضمحـل بـارش در داخـل شـهرها، اراضـ  رر،  شهرها، ارا خل  بارش در دا حل    ییم

نییرزمینـیزز  ييهاهابتواند به داخل خاك نفوذ کرده آببتواند به داخل خاك نفوذ کرده آب  ییرطوبت حاصل از بارندگرطوبت حاصل از بارندگ  یکهیکهبطوربطور  یمیمداردار  نگهنگه  هاهاانانیابیابجنگل و بجنگل و ب  ي،ي،کشاورزکشاورز   یهیـهرا تغذرا تغذ  یرزمی
عادل ته و تعـادل یافیافکاهش کاهش   ینینزمزم  یشیشگرماگرما  وسیلهوسیله  ننییاز طربق تعرق مجددا به جو برگردد تا بداز طربق تعرق مجددا به جو برگردد تا بد  یاهییاهیپوشش گپوشش گ  یلهیلهپس از استفاده بوسپس از استفاده بوس  یایاکند و کند و  ته و ت

 . . (Karvcik, M, 2007)بارشها حفظ شود  بارشها حفظ شود  
کهینکـهها به اها به ا. عدم توجه انسان. عدم توجه انسانگذاردگذاردییمرتبط با آن ممرتبط با آن م  یديیديخورشخورش  ييو انرژو انرژ  ییآبآب  یکلیکلسس  یمیمخود را در آب و هوا بصورت تنظخود را در آب و هوا بصورت تنظ  یریرتاثتاث  یاهانیاهانگگ   ین
  یافتیافتکه بارش را درکه بارش را در  ییو از همان محلو از همان محل  یاهانیاهانتعرق گتعرق گ  یقیقاز طراز طر  یایانفوذ نموده و نفوذ نموده و   ینینشده به زمشده به زم  یعیعبصورت توزبصورت توز  از نازل شدناز نازل شدن  پسپس  یدیدها باها بابارشبارش

صنوعکه بصورت مصـنوع  ییاست. خاك خشک و سطوحاست. خاك خشک و سطوح  ییییآب و هواآب و هوا  ییراتییراتعامل تغعامل تغ  ینینبه جو برگردد، مهمتربه جو برگردد، مهمتر  بارهبارهدودو  کندکندییمم صالح غبـا مصـالح غ  ییکه بصورت م   یریـربا م
سطحدر سـطح  ییحرارت محل شده و موجب کاهش بارندگحرارت محل شده و موجب کاهش بارندگ  یشیشباعث افزاباعث افزا  شوندشوندییمم  یقیققابل نفوذ عاقابل نفوذ عا سوسـ  ییدر  نو همچنـ  یعتریعترو فزاافـزا  ینینو همچ کربن در کـربن در   یشیشا

شک مخاك را خشـک م  یاهییاهیحذف پوشش گحذف پوشش گ  د ود ویدهیدهپوشش را کاهش مپوشش را کاهش م  یستمیستم. حذف آب از اکوس. حذف آب از اکوسیگرددیگرددخاك مخاك م ندیکنـدخاك را خ عث دو بـا هـم باعـث   ینیـن. ا. ایک هم با با  دو 
یراتییـراتبازهم تغبازهم تغ  ییبرد ولبرد ول  ینینرا از برا از ب  ييااگلخانهگلخانه  ييگازهاگازها  یریراگر بتوان تاثاگر بتوان تاث  یی. حت. حت  شودشودییمم  ینینزمزم  یشیششدن و گرماشدن و گرما  یابانییابانیبب هواآب و هـوا  ی قف متوقـف   ییییآب و  متو

مده باعث معکوس شدن بخش عمـده   ی،ی،محلمحل  ييهاهایکرواقلیمیکرواقلیمدر مدر م  یی.  حفظ چرخه آب.  حفظ چرخه آبیمیمبر منابع آب را اصالح کنبر منابع آب را اصالح کن  یریتیریتمدمد  ینکهینکهمگر امگر ا  شودشودیینمنم باعث معکوس شدن بخش ع
حرارت حـرارت   یدیـددارد که متاثر از تولدارد که متاثر از تول  ییخشکخشک  ييهاهایطیطبا خارج کردن آب از محبا خارج کردن آب از مح  یمییمیکه ارتباط مستقکه ارتباط مستق  شودشودییمم  ییییآب و هواآب و هوا  ييجارجار  ییراتییراتاز تغاز تغ  يياا

 (M. Kravoik and J. Lambert, 2017).است است   یشییشیگرماگرما
 

 یشنهاديپ یریتیمد یاستهدف از س
هابـه آبهـا  یایاو و   شودشودییها ختم مها ختم مفرض استوار است که همه بارشها به رودخانهفرض استوار است که همه بارشها به رودخانه  ینینبر ابر ا  یرانیرانآب در اآب در ا  یریتیریتروش معمول مدروش معمول مد     نییرزمینـیزز  ييبه آب   یرزمی

ست. در مقارو آورده شـده اسـت. در مقا  یقیـقعمعم  ييحفر چاههاحفر چاهها  یایابزرگ و بزرگ و   يياز آن به ساخت سدهااز آن به ساخت سدها  ييبهره برداربهره بردار  ييو لذا براو لذا برا  پیونددپیونددییمم شده ا سه،یسـه،رو آورده  شهاروشـها  ی   ييرو
  .))13971397ب. زهرایی، ب. زهرایی،   (ك. جمالی و(ك. جمالی و  قلمداد شده استقلمداد شده است  يياقتصاداقتصاد  یریرمتعارف خوانده شده و غمتعارف خوانده شده و غ  یریرباران غباران غ  بباستحصال آاستحصال آ  یریرآب نظآب نظ  ینینتامتام  یگریگردد

هایهـاخود با انواع آلودگخود با انواع آلودگ  یریرمعموال در مسمعموال در مس  ییاز بارندگاز بارندگ  ییناشناش  ییسطحسطح  یاناتیاناتاز جراز جر  ییبخشبخش  ییفعلفعل  یطیطدر شرادر شرا سوبات مخلـوط شـده، همـراه بـا رسـوبات   ی با ر مراه  شده، ه لوط  مخ
  ینیـن. با ا. با اگردندگردندییدفع مدفع م  یطیطاز محاز مح  خربخربمزاحم و ممزاحم و م  یاناتیاناتجرجر  و به عنوانو به عنوان  ییزهکشزهکش  یعی،یعی،طبطب  ییخاك از سطح شهرها و اراضخاك از سطح شهرها و اراض  یشیشحاصل از فرساحاصل از فرسا

صله و کـه بالفاصـله و   ییاز بارندگاز بارندگ  ییعمال از سهم بزرگعمال از سهم بزرگ  ،،هاي باالدستیهاي باالدستیحوزهحوزهدر در   ییآبآب  گرفتن استفاده از چرخهگرفتن استفاده از چرخه  یدهیدهنادناد  یعنییعنی  یکردیکردرورو صله در فاصـله   یایـاکه بالفا در فا
ن و از ن و از ییزمزم  ییخاك و خشکخاك و خشک  یبیبکار منجر به تخرکار منجر به تخر  ینینصرفنظر شده است. اصرفنظر شده است. ا  شودشودییمم  یریراز محل بارش بدون استفاده از سطح خاك تبخاز محل بارش بدون استفاده از سطح خاك تبخ  ییکمکم

ست، و نفوذ آب در خـاك محـدود اسـت،   يينگهدارنگهدار  یتیت. از آنجا که ظرف. از آنجا که ظرفدهددهدییرا هدر مرا هدر م  ييااعمدهعمده  ییمنابع آبمنابع آب  ینینرفتن پوشش شده و همچنرفتن پوشش شده و همچن  ینینبب حدود ا خاك م و نفوذ آب در 
فراهم نموده و فراهم نموده و   یزیزننرا را   یالبیالبوقوع سوقوع س  یطیطشراشرا  یدهیدهپدپد  ینین. ا. اشودشودییمم  یشتریشتربب  یشیشرواناب و فرسارواناب و فرسا  یجادیجادموجب اموجب ا  یریردر صورت عدم تبخدر صورت عدم تبخ  ییمازاد بارندگمازاد بارندگ

شدر رونـد زهکشـ  یعیعباعث تسرباعث تسر  ییوسطوح بزرگراهوسطوح بزرگراه  ييشهرشهر  یی. اراض. اراضگرددگرددییمم  یزیزخاك نخاك ن  یریرحاصلخحاصلخ  یهیهالال  ننرفترفت  ینینباعث از بباعث از ب ند زهک ها مروانابهـا م  ییدر رو   شوندشـوندییرواناب
نالخـروج آب را کانـال  یانیانخود جرخود جر  یریرچرا که به خاطر سطوح نفوذ ناپذچرا که به خاطر سطوح نفوذ ناپذ سرعت مکـرده و سـرعت م  یزهیزهخروج آب را کا شندبخشـندییکرده و  صورت. در صـورتبخ ستیاسـتسس  یتیـتبا رعابـا رعا  یکهیکه. در    یا

سفره آب سـفره آب   یهیهنفوذ داده شود تا به تغذنفوذ داده شود تا به تغذ  ینیندر مبداء به زمدر مبداء به زم  تواندتواندییمم  ييدر حوزه شهردر حوزه شهر  مدهمدهنوشتار، آب باران فرود آنوشتار، آب باران فرود آ  ینیناا  یدیدمورد تاکمورد تاک  یشنهاديیشنهاديپپ
شش گفتوسـنتز در پوششـش گ  یشیشو افزاو افزا  ینینحرارت زمحرارت زم  یلیلکار باعث تعدکار باعث تعد  ینینکمک کنند. اکمک کنند. ا  یرزمینییرزمینیزز سنتز در پوش کاهش ناپامحـل و کـاهش ناپا  یاهییـاهیفتو حل و  هوا در هـوا   یداريیـداريم در 
خواهاز آنها، باعـث خـواه  ييبرداربرداربهرهبهره  ييبجابجا  ه،ه،و ساخته شدو ساخته شد  یعییعیطبطب  ييهاهابداخل زهکشبداخل زهکش  یاناتیاناتجرجر. در مقابل، با رها کردن . در مقابل، با رها کردن یگرددیگرددمم عث  تا تـا   یدیـدگردگرد  یمیماز آنها، با
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سآمـار سـ  یشیشرا فراهم آورد. افزارا فراهم آورد. افزا  ییو خشکسالو خشکسال  ییخشکخشک  یجهیجهدر نتدر نت  یالبیالبو سو س  یشیشفرسافرسا  ین،ین،زمزم  یبیبموجبات تخرموجبات تخر  یانابیانابجرجر  ینینخروج اخروج ا مار    ینیـناا  یالبیالبآ
شود. مصرف شـود.   ییتعادل دراز مدت منابع آبتعادل دراز مدت منابع آب  ييبرابرا  یتواندیتواندکه مکه م  یرودیروددر کشور بدون  استفاده از دست مدر کشور بدون  استفاده از دست م  یاديیاديکه آب زکه آب ز  یکندیکندمم  ییدییدموضوع را تاموضوع را تا مصرف 

ها کارهـا   ینیننمود. حاصل انمود. حاصل ا  ییکمک فراوانکمک فراوان  یمیمدد  ييبه کشاورزبه کشاورز  ینینو همچنو همچن  یتیترا تقورا تقو  ییمرتعمرتع  ییاراضاراض  یاهییاهیپوشش گپوشش گ  یتوانیتوانبا استحصال آب باران مبا استحصال آب باران م کار
  ييهاهایریرهرزگونه آن در مسهرزگونه آن در مس  یانیانجرجر  يياز آب باران در محل بارش بجااز آب باران در محل بارش بجا  ييه برداره بردارهمه با بهرهمه با بهر  ینین. ا. ایدیدخواهد انجامخواهد انجام  یزیزنن  یستییستیبه گسترش تنوع زبه گسترش تنوع ز

 . . باشدباشدییمم  یریرو اتالف امکان پذو اتالف امکان پذ  ییبشدت در خطر آلودگبشدت در خطر آلودگ
بردارکشور توجه نمود که بهـره بـردار  یافتییافتیاندك دراندك در  ييهاهااز سهم بارشاز سهم بارش  یریرتبختبخ  %%7070جا مناسب است که به آمار حدود جا مناسب است که به آمار حدود   ینیناا  دردر هره  موثر از مـوثر از   ييکشور توجه نمود که ب
حمحـ  ییدر چرخه آبدر چرخه آب  یمییمیعظعظ  یستمییستمیمنجر به تحوالت اکوسمنجر به تحوالت اکوس  یتواندیتواندمم  یمیمسهم عظسهم عظ  ینیناز ااز ا  ييدرصددرصد عییعـیطبطب  ييهاهـا  یطیطم نکشـورگردد. همچنـ  ی شورگردد. همچ   ینینک

استفاده از استفاده از   یکهیکهبکاهد  به صورتبکاهد  به صورت  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  ييهاهااز فشار موجود بر سفرهاز فشار موجود بر سفره  یتواندیتواندچقدر مچقدر م  خشخشبب  ینیندر ادر ا  ییییتصور نمود که صرفه جوتصور نمود که صرفه جو  یتوانیتوانمم
شش و عـدم وجـود پوشـش   ینینزمزم  ییتوجه نمود که خشکتوجه نمود که خشک  یدیدباباعالوه بر این عالوه بر این   گردد.گردد.  ییکشت معمول آبکشت معمول آب  یگزینیگزینجاجا  تواندتواندییمم  یمیمآب در کشت دآب در کشت د  ینیناا جود پو عدم و و 
نباشـد. همچنـ  یمیمها سهها سهاز بارشاز بارش  یريیريتا جلوگتا جلوگیجیجو نتو نت  ینینزمزم  یشیشگرماگرما  یشیشگرما و افزاگرما و افزا  یدیددر تولدر تول  تواندتواندییمناسب تا چه اندازه ممناسب تا چه اندازه م  یاهییاهیگگ شد. همچ   یدیـدبابا  ینینبا
  ینیـندر ادر ا  ییو آبگرفتگو آبگرفتگ  یالبیالبخطر سخطر س  یشیشفزافزابارش در نقاط مرطوب کشور و ابارش در نقاط مرطوب کشور و ا  یشیشنمود که کاهش بارش در نقاط خشک باعث افزانمود که کاهش بارش در نقاط خشک باعث افزا  بینیبینییشیشپپ

ستفادهاسـتفادهو بنوبه خود عدم و بنوبه خود عدم   ینینزمزم  ییاز خشکاز خشک  ییناشناش  یتواندیتواندمم  ییییآب و هواآب و هوا  یداريیداريگفت که ناپاگفت که ناپا  یتوانیتوانمناطق باشد. بطور خالصه ممناطق باشد. بطور خالصه م ندگاز بارنـدگ  ا   ییاز بار
 (M. Kravoik and J. Lambert, 2017). یشودیشودمم  یادیاد  یزیزنن  ييکه از آن به عنوان اثر گلخانه اکه از آن به عنوان اثر گلخانه ا  يياا  یدهیدهپدپد  باشد،باشد،در محل بارش آن در محل بارش آن 

را را   یمیمدد  ييکشاورزکشاورز  یتواندیتواندبلکه مبلکه م  یکندیکندکمک مکمک م  یستییستیتنوع زتنوع ز  یتیتو تقوو تقو  یطیطمحمح  یفیفاز آب باران در منشاء نه تنها به تلطاز آب باران در منشاء نه تنها به تلط  ييو بهره بردارو بهره بردار  مهارمهار
تر(که مهمتـر  ییآن را با کشت آبآن را با کشت آب  یگزینییگزینیجاجا  یجهیجهنموده و امکان رقابت و در نتنموده و امکان رقابت و در نت  یتیتبشدت تقوبشدت تقو  یبردیبردکه هم اکنون از کاهش عملکرد رنج مکه هم اکنون از کاهش عملکرد رنج م   ینین(که مهم

مام اقدام در گـرو فعـال کـردن جوامـع در تمـام   ینین. ا. ا(Oweis, et al, 2012) هستند) فراهم آوردهستند) فراهم آورد  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  هايهايسفرهسفره  یهیهتخلتخل  ييراراخطر بخطر ب مع در ت کردن جوا عال  گرو ف اقدام در 
مده حما. در حال حاضـر عمـده حمایباشدیباشددر کنار هم مدر کنار هم م  ینینو نوو نو  ییسطوح آن و استفاده از هر دو دانش سنتسطوح آن و استفاده از هر دو دانش سنت ضر ع نواع دولـت بصـورت ارائـه انـواع   هايهـايیتیت. در حال حا ئه ا صورت ارا لت ب دو

مه اکه ادامـه ا  استاستبزرگ بزرگ   ييو سدهاو سدها  یقیقعمعم  هايهاياز چاهاز چاه  ييبرداربرداربهرهبهره  به بشدت وابستهبشدت وابسته  وو  استاست  ییآبآب  ييبه بخش کشاورزبه بخش کشاورز  یالتیالتتسهتسه ستیاسـتسس  ینیـنکه ادا   یا
که در حال حاضر در چرخه که در حال حاضر در چرخه   باشدباشدییمم  یریراز آب باران در واقع استفاده از سهم تبخاز آب باران در واقع استفاده از سهم تبخ  ييبرداربرداربهرهبهره  یکهیکه. در حال. در حالگرددگرددییباعث بدتر شدن اوضاع مباعث بدتر شدن اوضاع م

بروز و روز بـروز   بودهبـودهمناسب نمناسب ن  ییاز منابع آباز منابع آب  ييجارجار  ييچشم انداز بهره بردارچشم انداز بهره بردار  ،،ر نداردر ندارد) قرا) قراييبرداربردارو بهرهو بهره  ینینآب کشور (از هر دو نظر تامآب کشور (از هر دو نظر تام  یریتیریتمدمد و روز 
کم و کشـور کـه کـم و   ییاز جوامع محلاز جوامع محل  یاريیاريسرنوشت بسسرنوشت بس  یستیستمعلوم نمعلوم ن  یایدیایدنن  یشیشروند پروند پ  ینیندر ادر ا  ییريییريو اگر تغو اگر تغ  شودشودییباعث بدتر شدن اوضاع مباعث بدتر شدن اوضاع م که  شور  ک

 منابع هستند چه خواهد شد. منابع هستند چه خواهد شد.   ینینوابسته به اوابسته به ا  یشیشبب
انجام کار انجام کار   ييمناسب برامناسب برا  ييروشهاروشها  یدیدو سپس باو سپس با  شودشودییمناطق مستعد استحصال آب باران ممناطق مستعد استحصال آب باران م  ییییشامل شناساشامل شناسا  در ابتدادر ابتدا  یازیازمورد نمورد ن  اقداماتاقدامات

که که   شودشودییرا شامل مرا شامل م  ییییانجام کارهاانجام کارها  راه حل مناسبراه حل مناسب  بلکهبلکه  یستیستننراه حل راه حل   ییکنونکنون  یاستهايیاستهاينمود. در هر حال ادامه سنمود. در هر حال ادامه س  ینیندر هر منطقه را تدودر هر منطقه را تدو
لی وقتی میتواند در سـطح ملـی   اقداماتاقدامات  ینینااضمنا این ضمنا این نمود. نمود.   یرهیرهحداکثر مقدار رطوبت را در خاك محل بارش باران ذخحداکثر مقدار رطوبت را در خاك محل بارش باران ذخ  یتوانیتوانآن مآن م  یلهیلهبوسبوس سطح م وقتی میتواند در 

 ::یباشدیباشد. اقدامات مذکور شامل سه مرحله م. اقدامات مذکور شامل سه مرحله میابدیابددر گستره کل کشور توسعه در گستره کل کشور توسعه اثرگذار باشد که اثرگذار باشد که 
 
 از خروج رواناباز خروج رواناب  یريیريمحل بارش و جلوگمحل بارش و جلوگ  یکییکیآب باران در نزدآب باران در نزد  ييجمع آورجمع آور -11
 محلمحل  ييهواهوا  یفیفآن به تعرق جهت تلطآن به تعرق جهت تلط  یلیلو تبدو تبد  یاهییاهیاستفاده از آن توسط پوشش گاستفاده از آن توسط پوشش گ  یایادادن آب بداخل سفره و دادن آب بداخل سفره و   نفوذنفوذ -22
 به رواناب گرددبه رواناب گردد  یلیلوارد آبراهه شده و تبدوارد آبراهه شده و تبد  یتواندیتوانددو مرحله فوق مازادآن مدو مرحله فوق مازادآن م  یلیلدر صورت تکمدر صورت تکم -33
 

عامات متمرکز در چند نقطـه معـبهتر از انجام اقدبهتر از انجام اقد  یاریاربسبس  یزیزآب باران در گستره حوزه آبخآب باران در گستره حوزه آبخ  یریتیریتگفت مدگفت مد  یدیدمجموع بامجموع با  دردر طه م پادر پـا  ینینامات متمرکز در چند نق   یینییندر 
ناب در روانـاب در   يياز مهار حداکثراز مهار حداکثر  ینانیناناطماطم  ييدولت و مردم برادولت و مردم برا  يياهداف همکاراهداف همکار  ینینبه ابه ا  یابییابیدستدست  يي. برا. براباشدباشدییدست مدست م بارش و نزدیکـی محـل بـارش و روا حل  کی م نزدی

تایتـاخاك و نهاخاك و نها  یشیشها و فرساها و فرساآبها بداخل آبراههآبها بداخل آبراهه  یی. هر چه از زهکش. هر چه از زهکشیباشدیباشدمم  ييضرورضرورهاي باالدستی هاي باالدستی حورهحوره شکتشـک  ی ناتیانـاتجرجر  یلیلت   یالبیالبسسـ  ييقوقـو  یا
قادمقـاد  ینکهینکهاقدامات عالوه بر ااقدامات عالوه بر ا  ینینخواهد شد. با اخواهد شد. با ا  یشتريیشتريکاسته شود به حفظ منابع آب کمک بکاسته شود به حفظ منابع آب کمک ب توجهقابـل تـوجه  یریرم بل  سهم تبخاز سـهم تبخ  ییقا سته کاسـته   یریـراز  کا

سروند بسـ  ینیناا  دامهدامهاز سطوح خشک خاك شود. ضمنا با ااز سطوح خشک خاك شود. ضمنا با ا  ینینزمزم  یشیشباعث کاهش اثر گرماباعث کاهش اثر گرما  یتواندیتواندخواهد شد، مخواهد شد، م ههاز آبراهـه  یاريیاريروند ب شک خشـک   ييهاهااز آبرا خ
مداومت سـال مـداومت   1010به به   یازیازشود حداقل نشود حداقل ن  ییاتفاقات عملاتفاقات عمل  ینیناا  ینکهینکهاا  يي. برا. برایدیدآن در آن برقرار خواهد گردآن در آن برقرار خواهد گرد  یانیانشده و جرشده و جر  زهدارزهدار  یجیجشده به تدرشده به تدر سال 

 در امر استحصال آب باران خواهد بود.در امر استحصال آب باران خواهد بود.
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 طرح يپالن اجرا
آب از اطراف محل بارش  یاديحجم ز یرزمینی،از منابع آب ز یاضاف ياست که با وجود کمبود آب و بهره بردار يطور یرانا یطشرا

ها  یراز دسترس خارج و به کو یالباز طربق س یادي) رواناب زیدشد هايیدر موارد نادرتر (بارندگ یاو   یرتبخ یقو بدون استفاده از طر
هاي زمینبلکه  شود،یآب کشور م یرپذ یدمنابع تجد ينه تنها باعث نابود یتوضع ین. اشودیم یرسراز یاهادر یزخارج ار مرزها و ن یاو 

است که در  یدر حال ینمحروم نموده است. ا يو سرسبز یو شاداب یرطوبت کاف یافتاز در یزباالدست را ن هاي آبخیزمربوط به حوزه
 ،آبندها در شمال ،بندسارها در خراسان و فارس یراستحصال آب باران نظ تیسن يهانه چندان دور و با کمک سامانه يهاگذشته

 یوهش ینانجام شده و با هم یبخوب یماستفاده در کشت د ينزوالت برا یرهذخبند در هزمزگان، و دربند و کش خوشابها در بلوچستان
 یالتیو تسه یقیتشو يهایتها به خاطر عدم توجه دولت و حماسامانه یناست. اما متاسفانه ا شدهیمهار م يبصورت موثر یزن هایالبس

 یتوانددست وجود دارد که قابل توسعه بوده و م یناز ا یاديز يها یتوجود ظرف ین. با اباشندیو رها شدن م یبالزم در حال تخر
و  یالباز س یريآبخوانها، جلوگ یهدر تغذ هاي آبخیز کوچکهاي حوزهمهار روانابواقع نقش  موجود باشد. در یکشت آب یگزینجا

روال  یسه،گفت که در مقا یتواندرك نشده است. در مجموع م یبخوب یآب يشاورزک یگزینبعنوان جا آنهااز  يبهره بردار ینهمچن
 .نمایدیم یکترمنابع آب مرتبا کشور را به بحران نزد یریتمد یکنون

  
بند  یلو بصورت س یانعمود بر امتداد جر یوارهبصورت دبترتیب که  یاشدمب یهرمزگان یانبوم یسنت يدر بند و کش بند از دسته ساره ها: 1شکل 

 یشوندرودخانه احداث م یهبستر کشت و حفظ رطوبت در حاش یجادجهت جفاظت و ا
 

 یاهیرطوبت خاك و پوشش گ یشدر جهت افزا یسطح ياز آبها يبردارحفظ و بهرهرا به سمت  یکردرو یداست که با ینحل ا راه
 یطتام و تمام به شرا یو بستگ یباشدمتنوع م یارداد. روش کار بس ییرتغ ی،و مصنوع یعیاز سطوح طبآنها دفع  يبجادر محل بارش 

پوشش  یشهدف که رطوبت را در محل نگهداشته و به افزا ینمورد نظر از آب دارد. اما همه روشها در ا يو نوع بهره بردار یتوپوگراف
 Indo)داشت  ايیژهتاالبها توجه و یرنظ موجود یعیطب هايیطمح یاتبه حفظ ح یدبا یانم ینستند. در اهکمک کنند متفق  یاهیگ

Swiss NRM Programme Orissa, 2006). 
در  یزانترانشه نفوذ در امتداد خطوط م یجادا یعیطب یبه اهداف مورد نظر در اراض یدنرس يبرا و شناخته شده مرسوم يروشها از
همراه با کاشت انواع درخت و  تواندیکه م باشدیمها آبراهه یردر مس یچوب یاو  یسنگ ی،احداث چکدم خاک یاو  یبدارش یاراض

براي کشورهایی  FAOو  ICARDAسازمانهاي تحقیقاتی جهانی مانند  اما باید توجه داشت که .یرددرختچه در باالدست آنها صورت گ
بینی نوعی اند و همواره به پیشاي هستند اعمال روشهاي فوقالذکر را همراه با ریسک زیاد ارزیابی نمودهکه داراي اقلیم مدیترانه

. در مجموع (ICARDA, 2012) سازي فیزیکی براي پاسخگویی به نیاز آبی گیاه در زمانهاي حساس از رشد گیاه تاکید دارند ذخیره
 ي زیر به عنوان تلفیقی از روشهاي سنتی و مدرن قابل توصیه میباشد:روشها
 

 يکشاورز یدر اراض 
خاك خـاك   یزيیزياصالح و حاصلخاصالح و حاصلخ  ييمواد معلق همراه با آب برامواد معلق همراه با آب برا  یبیبنسبت به ترسنسبت به ترس  توانتوانییمم  یالبیالببندسار و انحراف سبندسار و انحراف س  یجادیجاداا  یایاو و   ييبا سکوبندبا سکوبند  

ستفاده در اسـتفاده در   ييکوچک براکوچک برا  یرهیرهمخازن ذخمخازن ذخ  یجادیجادانواع غالت و علوفه اقدام نمود. گاها اانواع غالت و علوفه اقدام نمود. گاها ا  یریرساالنه نظساالنه نظ  ييکشتهاکشتها  یازیازطوبت مورد نطوبت مورد نرر  یشیشافزاافزا  یزیزو نو ن ا
هم اکنون هم اکنون   ازازکار همانطور که کار همانطور که   ینین. ا. اگیردگیردییانجام مانجام م  ییاز نقاط کشور و بصورت کامال سنتاز نقاط کشور و بصورت کامال سنت  یاريیاريدر بسدر بس  یزیزهم اکنون نهم اکنون ن  نندرختادرختا  یلییلیتکمتکم  یاريیاريآبآب
 بشود.بشود.  یالبییالبیسس  یاريیاريتوسعه آبتوسعه آب  یتیتو قابلو قابل  یشتریشتربب  داريداريییباعث پاباعث پا  یتواندیتواندمرسوم شده، ممرسوم شده، م  یایااز نقاط خشک دناز نقاط خشک دن  یاريیاريدر بسدر بس  یزیزنن
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 يشهر يهادر حوزه
سها، کـاهش خطـر سـروانابرواناب  ییو بازچرخانو بازچرخان  یهیهاز کشورها جهت تصفاز کشورها جهت تصف  یاريیاريدر بسدر بس  ییسطحسطح  ييسبز آبهاسبز آبها  یریتیریتمدمد  ييهم اکنون فناورهم اکنون فناور طر  کاهش خ و و   یالبیالبها، 

هاتاالبهـا  ييز فناورز فناورروشها شامل استفاده اروشها شامل استفاده ا  ینینبه کار گرفته شده است. ابه کار گرفته شده است. ا  آمیزيآمیزيیتیتبطور موفقبطور موفق  ینینزمزم  یشیشکاهش اثر گرماکاهش اثر گرما صنوعمصـنوع  ييتاالب شت ، پشـت   ییم ، پ
ل. در اغلب موارد فوق الذکر آموزش و مهارت الزم در مجامع محلـباشندباشندییمم  وذپذیروذپذیرنفنف  ييروهاروها  یادهیادهبام سبز و آسفالت و پبام سبز و آسفالت و پ مو علمـ  یی. در اغلب موارد فوق الذکر آموزش و مهارت الزم در مجامع مح شور کشـور   ییو عل ک

   باشدباشدییها مها مو توسعه آنو توسعه آن  یجیجنقاط مستعد به منظور ترونقاط مستعد به منظور ترو  ییییبه شناسابه شناسا  یازیازو مدرن  وجود دارد و تنها نو مدرن  وجود دارد و تنها ن  ییبصورت سنتبصورت سنت  یرانیراناا
 

 يتصادقمسائل ا
حول در کلو تحـول در کل  یاءیاءموجبات احموجبات اح  یتواندیتواندمم  یاهییاهیرطوبت خاك و پوشش گرطوبت خاك و پوشش گ  یشیشافزاافزا  يياستحصال آب باران برااستحصال آب باران برا   نهینـهزمزم  یهیـهو ت صادتصـادققاا  ييهاهـا  ی   ي،ي،ت

در رقابت با در رقابت با   یمیمراندمان کشت دراندمان کشت د  یشیشتحوالت افزاتحوالت افزا  ینینمورد عمل فراهم گرداند. از جمله امورد عمل فراهم گرداند. از جمله ا  ییرا در نواحرا در نواح  ییو فرهنگو فرهنگ  یطییطیمحمح  یستیست، ز، ز  ییاجتماعاجتماع
پذیریدپـذیرسهم آب تجدسـهم آب تجد  یر،یر،تبختبخ  یقیقاز هدر رفت آب از طراز هدر رفت آب از طر  یريیريباشد. استحصال آب باران و جلوگباشد. استحصال آب باران و جلوگ  گیرگیرچشمچشم  یاریاربسبس  تواندتواندییمم  ییآبآب  ييکشاورزکشاورز را را   ید

ساس پاو اسـاس پا  یهیهبه عنوان پابه عنوان پا    تواندتواندییکار مکار م  ینین. ا. ا  یدهدیدهدمم  یشیشمختلف افزامختلف افزا  ييجهت استفاده در بخشهاجهت استفاده در بخشها سادر سـا  یداريیـداريو ا هاآبهـا  یریـرها نظهـا نظبخشبخش  یریردر    ييآب
  یتیـتتقوتقو  یزیـزرا نرا ن  ییجوامع محلجوامع محل  ييتوان اقتصادتوان اقتصاد  یتوانیتوانمم  زیستی،زیستی،یطیطمحمح  ييهاهاد جاذبهد جاذبهیجایجاعالوه بر اعالوه بر ا  کارکارینینمهاجرت و اشتغال باشد. با امهاجرت و اشتغال باشد. با ا  یرزمینییرزمینیزز

  ييشهرشـهر  ییدر استفاده از شبکه آبرساندر استفاده از شبکه آبرسان  ییقابل توجهقابل توجه  ییییجوجوصرفهصرفه  ي،ي،و با استفاده توام آب باران و پساب خاکسترو با استفاده توام آب باران و پساب خاکستر  ييشهرشهر  ييهاهایطیطنمود. درمحنمود. درمح
لعـزم ملـ  یکیـکاز از   یريیريگگبا بهرهبا بهره  تواندتواندییمم  یریردر مصرف آب و کاهش تبخدر مصرف آب و کاهش تبخ  ییییعالوه بر صرفه جوعالوه بر صرفه جو  یشنهاديیشنهادي. برنامه پ. برنامه پیدیدحاصل خواهد گردحاصل خواهد گرد در در   ییعزم م

نابع آب ز،کاهش فشـار بـر منـابع آب ز  یستیستزز  یطیطمحمح  یاءیاءو بهره برداران، منجر به احو بهره برداران، منجر به اح  یی، خصوص، خصوص  ییسطوح کشور اعم از دولتسطوح کشور اعم از دولت  یهیهکلکل بر م شار  نی،یرزمینـی،،کاهش ف نغنـ  یرزمی   ییغ
عییعـیسطوح طبسـطوح طب  تنتنرفرف  ینین(به خاطر از ب(به خاطر از ب  ینیینیاز توسعه شهرنشاز توسعه شهرنش  ییناشناش  ييکاهش اثرات گلخانه اکاهش اثرات گلخانه ا  یزیزو نو ن  ییپوشش جنگلپوشش جنگل  یشیششدن مراتع، افزاشدن مراتع، افزا و و   ی

لذکر الـذکر سطوح فوقسـطوح فوق  یهیـهثبات در کلثبات در کل  یجادیجادتحوالت اتحوالت ا  ینیناا  یمیم) بگردد. اثر مستق) بگردد. اثر مستقييقابل نفوذ شهرقابل نفوذ شهر  یریرو غو غ  ییشدن آنها با سطوح مصنوعشدن آنها با سطوح مصنوع  یگزینیگزینجاجا ا
سبرداران بسـبهرهبهره  یهیهاولاول  یقیقو تشوو تشو  ييگذارگذار  یهیهدر سرمادر سرما  یبیبمردم نهاد به ترتمردم نهاد به ترت  ييهاهاو انجمنو انجمن  ییدولتدولت  ييهاها  یتیتاست. نقش حمااست. نقش حما ضرورمـوثر و ضـرور  یاریاربرداران ب   ييموثر و 

 است.است.
حدود درصـد از حـدود   2020تا تا   1010در مصرف آب برابر حداقل در مصرف آب برابر حداقل   ییییجوجوصرفهصرفه  یزانیزانمم  ييبرابرا  بینیبینییشیشانداز قابل پانداز قابل پ  چشمچشم صد از  یاردیلیـاردمم  350350در عب مترمکعـب   یل مترمک
سط تومان که در حال حاضـر و بطـور متوسـط   500500مترمکعب خواهد شد. با احتساب مترمکعب خواهد شد. با احتساب   یلیاردیلیاردمم  6060تا تا   3030است که معادل است که معادل   ییکنونکنون  یریرسهم تبخسهم تبخ طور متو ضر و ب تومان که در حال حا

تومان خواهد بود که تومان خواهد بود که   یلیاردیلیاردهزار مهزار م  3030تا تا   1515حرکت ساالنه برابر حرکت ساالنه برابر   ینینشود، ارزش افزوده حاصل از اشود، ارزش افزوده حاصل از اییمم  ینهینههر مترمکعب آب هزهر مترمکعب آب هز  ینینتامتام  ييبرابرا
جرااجـرا  ييساله براساله برا  1010دوره دوره   یکیکنمود که نمود که   بینیبینییشیشپپ  یتوانیتوان. ضمنا م. ضمنا میدیدحاصل خواهدگردحاصل خواهدگرد  ييبرداربرداربطور مستمر  و از زمان شروع بهرهبطور مستمر  و از زمان شروع بهره مل کامـل   ييا کا

از درآمد کسر نمود. از درآمد کسر نمود.   یدیدمورد نظر طرح را بامورد نظر طرح را با  ييهاهااز سامانهاز سامانه  يينه چندان قابل توجه نگهدارنه چندان قابل توجه نگهدار  هايهايینهینههزهز  ینینمچنمچنخواهد بود. و هخواهد بود. و ه  یازیازطرح نطرح ن  ینیناا
ظر زطرح از منظـر ز  یگریگرقابل انکار دقابل انکار د  یریرسود حاصل از اثرات مثبت و غسود حاصل از اثرات مثبت و غ  یدیددرآمد ها بادرآمد ها با  ینینبه ابه ا  یگریگراز طرف داز طرف د ستیسـتطرح از من طی،یطـی،محمح  ی شتغال، اشـتغال،   ی کاهش کـاهش ا

 افزود.افزود.  یزیزرا نرا ن  یتیتمهاجرت و امنمهاجرت و امن
  یییـیبرداران اجرابرداران اجرابدست خود بهرهبدست خود بهره  یتیتشروع شده و سپس به استانها و از آنجا به بخشها و در نهاشروع شده و سپس به استانها و از آنجا به بخشها و در نها  يياز دولت مرکزاز دولت مرکز  تواندتواندییاقدامات ماقدامات م  ایناین

خش، کار از بهره برداران شروع و سپس بـه تـدرج بـه مراکـز بخـش،   یکهیکهبه نحوبه نحو  باشدباشدییبه باال آسانتر مبه باال آسانتر م  یینیینروندکار از پاروندکار از پا  یگیريیگیريپپ  ییگردد. گاهگردد. گاه کز ب به مرا تدرج  به  کار از بهره برداران شروع و سپس 
  ییراتییراتانجام تغانجام تغ  ييآن براآن برا  یجیجنتانتا  یکهیکهآغاز شود بطورآغاز شود بطور  یلوتیلوتپاپا  ييطرحهاطرحها  ييبا اجرابا اجرا  یتواندیتواندطرح مطرح م  ینینشود. شروع اشود. شروع ااستان و از آنجا به مرکز منتقل استان و از آنجا به مرکز منتقل 

 ..یردیردکل طرح مورد استفاده قرار گکل طرح مورد استفاده قرار گ  ييو اصالحات الزم در روند اجراو اصالحات الزم در روند اجرا
 

 گیرينتیجه
آن از نعمـت  ياست و همـه جـا یادوسعت ز داراي مزیت یخشک قرار دارد ول یمهحال که در منطقه خشک و ن ینکشور ما در ع 

نقـاط کشـور سـاکن و  یکه در اقص یريو عشا ییزحمتکش روستا یانسان یروين ی. از طرفباشدمیار اندك برخودار دولو به مق یبارندگ
 یرمنابع آب و فعـال شـدن سـا یشکه طرح مورد نظر باعث افزا یدام ینبه او فعال شده  رحط یندر ا توانندیهستند، م یتمشغول فعال

منابع آب باعـث  یریتمد یدشکل جد یدترد یمند شوند. بدر محلشان عالقه یبه ادامه زندگ، آنها باشد ینوابسته در سرزم هايیلانستپ
و  ی، خشـک یل، سـ یشدر نقاط دور از دسترس کشور همچون فرسـا یکم آب بهاز مشکالت مربوط  یارياقتصاد و حل بس نشکوفا شد

صـرف  یجبـا نتـا یسـهقابل مقا گاهیچمنافع ه یناز آن خواهد شد. ا یناش یاجتماع يها یو مهاجرت و فقر و ناآرام یکاريب ی،خشکسال
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 يثروت در جامعه (به جا یکنواخت یعاز توز ناشیعالوه بر توسعه عدالت  یدگاهد ینچرا که با ا یستدر کشور ن GDP یشحاصل از  افزا
 یملـ یـتامن یـدهايتهد یناز مهمتـر یکـیبه عنوان  یاز کم آب یمختلف و موجود ناش يارها) فشیلقل ياتمرکز ثروت در دستان عده

 .یافتخواهد  یشافزا ياقابل مالحظه یرانبه م یجوامع محل یو در عوض توان مال یافتهکشور کاهش 
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