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  چكيده

هاي مختلف استوار است. در اين خصوص هاي آبخيز بر اصول و روشدر حال حاضر مديريت جامع حوزه
و رويكردهاي متنوع نوآورانه مد نظر مديران آبخيز قرار گرفته است. با وجود هاي آورياستفاده از فن

هاي سطوح آبگير باران و اقدامات كم پيامد و موثر از جمله سامانهاين، استفاده از تجارب موفق پيشين و 

تر مورد توجه بوده است. بر همين اساس نوشتار پيشِ رو با هدف بررسي تحليلي نقش رواناب كم
صورت گرفته است. در اين خصوص ابتدا مشكالت مهم  هاي سطوح آبگير در مديريت حوزه آبخيزسامانه

هاي سطوح آبگير ز بيان و سپس رويكردهاي مناسب منبعث از كاربست سامانههاي آبخيو اساسي حوزه
مندي باران و رواناب در مديريت حوزه آبخيز مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج بررسي داللت بر توان

   هاي آبخيز دارد.اي از مشكالت اصلي حاكم بر حوزههاي سطوح آبگير در مديريت بخش عمدهموثر سامانه
  اقدامات كم پيامد، بهترين اقدامات مديريتي، مديريت مشاركتي ،استحصال آبها: ليد واژهك
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Abstract 
Integrated watershed management is currently based on different principles and methods. In 

this regard, the use of various innovative technologies and approaches has been considered by 

watershed managers. However, previous successful experiences and low impact and effective 

measures such as rainwater runoff and runoff harvesting systems have received less attention. 

Accordingly, the present paper aims to analyze analytically the role of water harvesting 

systems in watershed management. In this regard, first, important, and fundamental problems 

of watersheds are discussed and then appropriate approaches deriving from the application of 

rainwater and runoff harvesting systems in watershed management are analyzed. The results of 

the study indicate the effective capability of harvesting systems in managing a major part of the 

watershed management issues. 
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  مقدمه
باشد كه  يم يمقابله با كم آب ياز آب باران برا يبهره بردار يريتمد هايهايفن ينتراز شاخص يكيباران  1استحصال آب

 آب، دكمبو و جمعيت افزون رو افزايش به توجه با امروزهباشد.  يدر مناطق مواجه با كمبود آب به سرعت در حال توسعه م

 از زيادي هايگذاريو سرمايه بسيار تالش و شده واقع توجه مورد دنيا خشك نقاط كليه در باران آب استحصال موضوع

 حال انجام در ساليخشك و خشكي با مقابله حل راه عنوان به آن توسعه براي محلي هايدولت و الملليبين مجامع طرف

 عدم چاه، يا سد از رسانيآب هاي متمركزسامانه به اتكا از جمله كاهش زيادي مزاياي آب استحصال فن از گيرياست. بهره

و حتي ساير   ساكنين آب تامين امكان هاي مختلف،فرسايش از حاصل آلودگيگل و پساب انواع اختالط از ناشي آلودگي

محل ريزش باران، ايجاد امكان منابع آب در  از برداريبهرهو فاقد آب قابل دسترس،  افتاده دور مناطقموجودات در 

ها روش احيا و حفظهاي استحصال و نهايتاً امانهس دارينگه و اجرا طراحي، مراحل در منطقه بومي مردم گسترده مشاركت

نه يك ساما ).1391يزدي، همراه دارد (چكشي و طباطباييفراموش شده مديريت باران و رواناب را به سنتي هايو سازه

كه مديريت منابع آب و خاك در هر  برخوردار است 1صورت نمايش داده شده در شكل ز سه بخش اصلي بهاستحصال آب ا

  .هاي مختلف قابل اجراست شيوههاي بهيك از قسمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1391يزدي، (اقتباس از چكشي و طباطبايي يك سامانه استحصال آبهاي اصلي بخش - 1 شكل

  

به  يازمورد ن ماناستفاده در ز يآن برا يسازيرهنزوالت و سپس ذخ يآورجمعا هدف اصلي هاي سطوح آبگير بسامانه

ها در پذيرد و هر يك از آنانجام مي 3ايمزرعهدرون آبگير هايسامانهو  2كوچك آبگير يهاسامانههاي مختلف شيوه

 هايكوچك، حوضچه هاي، چاله)ايذوزنقه و اي دايره شكل(نيم هاللي هايتراز، پشته هايهاي مختلف از جمله پشتهقالب

 روي بندياي)، بندسارها، تراسرديفي (آبخيزهاي جاده چند هايكشرواناب، زه استحصال نواري رواناب، سطوح كوچك

 سيالبي، خوشاب، خاكريزهاي هايسامانه و بزرگ آبگير سطوح)، دارپوشش فوقاني سطوح( هابامپشت سامانهتراز،  خطوط

  ). 1386و همكاران، يوسفطيبشود (اجرا مي انبارها آب و آبگير و بلند، استخر طولي
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  ٤آبخيز مديريت
ويژه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه منابع زيستي و غيرزيستي مشكالت مختلفي در آبخيزهاي جهان و به حاضر در حال

دنيال خصوص در كشورهاي در حال توسعه را بهتخريب سريع اراضي به ين مسائل،اغلب اشدت مورد تهديد قرار داده است. ها را بهآن

نسل سوم مديريت  در 5يزجامع حوزه آبخ يريتمد از طرفي). 2015و همكاران،  Behzadfar؛ 2004و همكاران،  Sadeghiدارد (

 يمفهومعين حال  ) و در2016و همكاران، Sadoddin ؛ 1395 آبخيز بر رويكردهاي جامع و هم جانبه تاكيد دارد (ببري و همكاران،

در روند  يمفهوم انسان محور ينا يچون فائو توسعه داده شد. هدف اصل الملليينب يهاتوسط سازمان يالديم 70است كه در دهه 

). در 1394، فريزهنديمرتضاييي و ساروحسني(م يردصورت گ يستز يطو مح يعياز منابع طب يبردارتوسعه است تا حفاظت و بهره

كه قاعدتاً با انجام اقدامات  است يزكوچك و ... در سراب حوزه آبخ يعها، توسعه صناساخت راه يي،توسعه روستا ييهابرنامه يننراس چ

  شود.هاي سطوح آبگير فراهم ميويژه از طريق سامانهكوچك حفاظت خاك و آب و به

  

  آبخيز استحصال آب و مديريت
درصد از غذاي ساكنين اين  62و پتانسيل توليد حدود  زمين كره كل كشت زير سطح از درصد 80حدود  ديم كه كشاورزياز آنجايي

وري آب در اين مناطق برداري و افزايش بهرههاي موثر در بهرهاست. لذا استفاده از روش داده اختصاص خود به كره خاكي را را

 آن، در آب صحيح مديريتكه نحوي بازي نمايد. به جهانافزايش  به رو جمعيت براي غذا توليد راستاي تواند نقش كليدي در مي

(ببري  باشد جوامع بشري  گرسنگي از جلوگيري راستاي در اساسي گامي و شود غذايي مواد توليد درصدي 75 افزايش باعث تواندمي

هاي مناسب و متناسب سامانه هاياستفاده از روش مديريت زماني و مكاني آب با رسدنظر ميبر همين اساس به ).1395و همكاران، 

طبيعي است اين رويكردها در كشورهاي شود. يابي به هدف مزبور در مقياس كالن تلقي مياستحصال آب مبنايي مناسب براي دست

) كاربست موفق 1395ببري و همكاران (در همين ارتباط خشك از اهيمت باالتري برخوردار است. هاي خشك و نيمهواقع در اقليم

چنين هم اند.گزارش كردهرا  هاي استحصال باران و رواناب براي حوزه آبخيز ماسوله رودخان در استان گيالن هاي مختلف سامانهشيوه

درصد نيز توسط  87مشهد و افزايش عملكرد توليد دانه تا حد  منطقه در ديم گندم تكميلي آبياري براي باران آب استحصال

باران در استقرار سه گونه مرتعي  آب استحصال چنين تاثير موفق هم ) مورد تائيد قرار گرفته است.1389يزدي و همكاران (طباطبايي

گزارش شده است كه طبيعتاً داللت بر دامنه كاربست در مشهد هاي كپه و هاللي آبگيري در مراتع چاهبا استفاده از كنتور فارو، چاله

اشاره به اين نكته نيز هاي آبخيز كشور دارد. عنوان پوشش اصلي حوزهمرتعي بههاي هاي سطوح آبگير در كاربريگسترده سامانه

كه اقدامات سامانه سطوح آبگير اصوالً كوچك هستند لذا ضمن زيبايي و توانايي تلفيق مناسب با محيط زيست ضروري است از آنجايي

و همكاران،   Sadeghiمختلف حوزه آبخيز برخوردار هستند ( برداري از منابعسازي بهراهترين سطح مناقشات و طبعاً بهينهاز پايين

  ). 2018 و همكاران، Tajbakhsh؛ 2009

 منافعو گذاران يهداران و سرماكشاورزان، دامتامين آب شرب، ي براي مستحصال آب منافع مستقياعالوه بر موارد برشمرده 

افزايش  ،، كاهش خطر سيالبسازگانبومزايي حفاظت از بيابان(مهار فرسايش خاك و زيستي  محيطغيرمستقيمي در خور توجه 

كه يقيناً  ردهاي روستايي) داتر خانواده(ايجاد اشتغال، كاهش مهاجرت به شهرها و سالمت بيش ) و اجتماعيهاي زيرزمينيسطح آب

و عنوان دو هدف اصلي مديريت اّبخيز به هايبر حفظ و يا گرايش به تعادل اكولوژيك و نيز ارتقاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي حوزه

توان به وجود هر از ديگر نكات قابل توجه مي هاي آبخيز در كشورهاي در حال توسعه دارد.حوزه) 1395 آوري (عارفي و همكاران،تاب

وري ) در مقياس آبخيز و طبعاً وجود پيوستگي الزم بين اجزاي مختلف سامانه و افزايش بهره1سه بخش سامانه سطوح آبگير (شكل 

اجراي در اين ارتباط  سازد.هاي مترتب بر آن را مرتفع مياي و هزينهاشاره داشت. اين موضوع لزوم بسياري از امكانات و شرايط حاشيه

تغذيه ، هاي غـيردائميجريان مهارافزايش رطوبت خاك و كاهش تبخير،  ،هاي سطحيجريان مهار منظورسطوح آبگير به هايسامانه

كشور مطرح و مختلف زيرقشري در قالب احداث بندهاي كوچك زيرسطحي در نقاط  نهاي آب زيرزميني و استفاده از جرياســفره

 . )1397 كامي،(نيك توجه بوده استمورد 
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هاي آبخيز حفظ خواهد شد. در اين كيفيت آب نيز نكته ديگري است كه در صورت استحصال آب در سرآب حوزه عالوه بر كميت آب،

 Internationalگرم بر ليتر (ميلي 300آب حوزه آبخيز تا حدود در سرآب و ميان 30ارتباط توجه به افزايش مواد جامد محلول از 

Water Association، 2015مجموعه شرايط هاي استحصال باران در حفظ كيفيت آب حائز اهميت است. ) و طبعاً نقش مهم سامانه

اجراي  مند،برداري نظاممحور، طراحي كارآ، بهرهريزي مشكلبراي برنامه 6شرايط مديريت سازگار آبخيز برشمرده باال در آبخيزداري،

؛ صادقي و 2016و همكاران،  Wangنمايد (خوبي فراهم ميو نهايتاً امكان اصالح و ترميم ساده اقدامات اجرايي را بهساده و كارآ 

خوبي شرايط توسعه پايدار از طريق هاي استحصال باران و رواناب بهكه سامانهنهايتاً آن). 1397 ؛ صادقي و حزباوي،1393همكاران، 

  نمايد. ) را فراهم مي2018 و همكاران،  Xu؛ Shakya ،2016و   Ahiablame( 7يامدپهاي كمسازي توسعهزمينه

    

  نتيجه گيري
هاي آبخيز اي از مشكالت اصلي حاكم بر حوزهثري در مديريت بخش عمدهمندي مؤتوانهاي سطوح آبگير باران و رواناب از سامانه

اي برخوردار هستند و طبيعتاً گسترش اجتماعي، فني و متناسب با شرايط توسعهسبب برخورداري از رويكردهاي چندگانه اقتصادي، به

  شود.ها توصيه ميها در اقدامات اجرايي آبخيزداري با رعايت اصول علمي و از جمله پايش و عملكرد درازمدت آنكاربست آن
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وسيله باران به آب . بررسي تاثير استحصال1394 م.، دستوراني، م.ت. و زادبر، م.،آباد،لجنگجو برزمقدم، .م.،قرباني

 ملي همايش در مشهد، چهارمينهاي كپه و هاللي آبگيري در استقرار سه گونه مرتعي در مرتع چاهكنتور فارو، چاله
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