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 چکیده
 

ر کنترل و مدیریت آنها به گیر باران دهاي سطوح آببحث ارتباط آب در ایجاد بالیاي طبیعی و نقش ایجاد سامانه
بالیا و مخاطرات به دو دسته اصلی طبیعی مدیریت مخاطرات طبیعی مطرح است. در عنوان یک بحث جدید 

)Natural) و انسانی (Man-madeهاي مختلف قرار میبنديگردند.  مخاطرات طبیعی در دسته) تقسیم می-
مثال گیرند.  بعنوان ار میثیر عوامل ذاتی منطقه و عوامل بیرونی قرگیرند که هر کدام در فرایند وقوع تحت تا

عواملی نظیر وضعیت فعالیت تکتونیکی منطقه، فیزیوگرافی، زمین شناسی، نوع خاك، پوشش گیاهی جزو عوامل 
ه ذاتی بوده و عواملی نظیر شتاب زلزله، بارش و تغییرات ناشی از فعالیت هاي انسانی جرو عوامل بیرونی طبق

هاي گرد و غبار و لغزش، طوفانیل، زمینشوند.  بررسی علل وقوع برخی از مخاطرات طبیعی نظیر سبندي می
تواند به وجود یا عدم وجود آب در منطقه می ،رغم تاثیر عوامل ذاتی اشاره شدهدهد که علینشان می خشکسالی

هاي سطوح آبگیر استفاده از سیستمبتوان با  .  لذا اگرگرددوقوع این مخاطرات  باعث عامل تمام کنندهعنوان 
با احتمال بسیار باال امکان کنترل بخش بزرگی از این  ،را اعمال نمود باران و مدیریت منابع آب کنترل الزم

تواند با هدف کاهش رواناب و کنترل سطح سفره آب و ها میبرخی از این روشخواهد بود.  ممکننیز مخاطرات 
این .  ریزي گرددرنامهیاهی بدر توسعه پوشش گبه منظور استفاده آن  روفیل خاك و یا ذخیرهافزایش رطوبت در پ

هاي سطوح کاربرد سیستمو علل وقوع آن خواهد پرداخت و در انتها  طبیعیمخاطرات بندي کلی قهمقاله به طب
 مورد برررسی قرار خواهد گرفت. و مدیریت ریسک خطر آبگیر باران در کنترل 
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The role of rain water catchment system on water induced natural disaster  

 
 

Abstract 
The discussion of the relationship of water to natural disasters and the role of rainwater 
systems in controlling and managing them is a new topic in natural hazard management. 
Disasters and hazards are divided into two main categories: Natural and Man-made. Natural 
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hazards are categorized based on the influence of the intrinsic and extrinsic factors in its 
occurrence process. For example, factors such as tectonic activity status, physiography, 
geology, soil type, vegetation are intrinsic factors and earthquake acceleration, precipitation 
and changes in human activity are external factors. Examination of the causes of some natural 
hazards such as floods, landslides, dust storms and droughts show that despite the influence of 
the mentioned intrinsic factors, the presence or absence of water in the area can be a major 
factor. Therefore, if it is possible to apply the necessary controls using rainwater catchment 
systems and water resources management, the control of these hazards will also be possible. 
Some of these methods can be planned to reduce runoff and control the level of underground 
water. This article will deal with the general classification of natural hazards and their causes 
and finally the application of rainwater level systems in risk management and risk management 
will be reviewed. 
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 مقدمه
 

ران در کنترل و  ر باهاي سطوح آبگیجاد سامانهر ایجاد بالیاي طبیعی و نقش ایدر این نوشتار بحث ارتباط آب د
بالیا و مخاطرات به دو دسته مدیریت آنها به عنوان یک بحث جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

ي هابنديدر دستهگردند.  مخاطرات طبیعی ) تقسیم میMan-made) و انسانی (Naturalاصلی طبیعی ( 
عوامل ذاتی منطقه و عوامل بیرونی قرار  ثیر گیرند که هر کدام در فرایند وقوع تحت تاقرار می مختلف

شناسی، نوع خاك، میگیرند.  بعنوان مثال عواملی نظیر وضعیت فعالیت تکتونیکی منطقه، فیزیوگرافی، زمین
هاي انسانی غییرات ناشی از فعالیتپوشش گیاهی جزو عوامل ذاتی بوده و عواملی نظیر شتاب زلزله، بارش و ت 

لغزش،  بررسی علل وقوع برخی از مخاطرات طبیعی نظیر سیل، زمینشوند.  ي میبندجرو عوامل بیرونی طبقه
رغم تاثیر عوامل ذاتی اشاره شده وجود یا عدم دهد که علینشان میکسالی خشهاي گرد و غبار و طوفان 

ت  این مخاطرات منجر شود.  لذا براحتی قابل اثبات اسمام کننده وقوع تواند به عامل توجود آب در منطقه می
کنترل الزم را اعمال نمود با   ،هاي سطوح آبگیر باران و مدیریت منابع آباگر بتوان با استفاده از سیستم که

ات  رخاطگرچه برخی از م احتمال بسیار باال امکان کنترل بخش بزرگی از این مخاطرات قابل کنترل خواهد بود. 
د ولی در برخی از مواقع عامل تمام  بپیوندبوقوع بارش شدید ممکن است بر اثر وقوع یک ها لغزشزمیننظیر 

آب  ل، ولی تجربه نشان داده است که کنتر باشد دیگر مثل زلزله اتفاق افتادهاي کننده ممکن است پدیده
هاي رایج بنديرسد طبقهبه نظر می کاهش دهد. قابل توجهی رتوده لغزشی بتواند تاثیر عامل دوم را به مقدار د

شناسی، هیدرولوژیکی، ماوراي جوي و شناسی، هواشناسی، اقلیمهاي زمینبه گروهکه بالیاي طبیعی را 
کند، جامعیت الزم در معرفی یک مخاطره به همراه عامل یا عوامل موثر در وقوع آن بندي میبیولوژیکی طبقه

الزم براي   اهمیت شناخت دقیق پدیده و عوامل اصلی وقوع آن در انجام تمهیداتبه را ندارد. لذا با توجه 
بندي و معرفی یک مخاطره با حساسیت الزم و لحاظ  جلوگیري از وقوع حادثه و یا مدیریت ریسک، باید طبقه
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در ذیرد.  وع، ارتباط با سایر مخاطرات و محدوده اثر گذاري آن صورت پهمه جوانب از جمله علل و عوامل وق
ش ، نقبگیر باران آح هاي سطوا استفاده از سیستماین مقاله با توجه به تجارب موجود در مدیریت منابع آب ب

 نها در کنترل و مدیریت مخاطرات طبیعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آ
 

   
 هامواد و روش

 
 طبقه بندي مخاطرات -۱

گیرند.  مثال در زیر هاي متعددي قرار میزیر گروهی و انسان طبیعی مخاطرات در زیرمجموعه دو گروه 
هیدرولوژیکی، اقلیمی، شناسی، هواشناسی، هاي مخاطرات زمینزیر گروه طبیعی، ت مجموعه مخاطرا

-ها چند مخاطره را شامل میگیرند که  باز هر کدام از این زیرگروهبیولوژیکی و مخاطرات ماوراء جوي قرار می 
هاي آتشفشانی قرار  فعالیت و ايمخاطرات زلزله، حرکات توده ،شناسی ینمخاطرات  زمدر زیرگروه گردند.  

هیدرولوژیکی هاي گرمایی و سرمایی و در نهایت در مخاطرات ها و موجهواشناسی طوفان گرفته و در زیر گروه 
ها و  ارشب اعم از بمرتبط با آمخاطرات . گیرندمیار ها قرهاي آبی و  ناپایداري شیبسیل و امواج در بدنه

منطقه  مخاطراتی هستند که با توجه به وضعیت بارش و شرایط زمین  ،نیب زیرزمیآسفره تغییرات در وضعیت 
استعداد وقوع لذا از منظر این تعریف، یک منطقه داراي . قرار میگیردگسترده  یبآسیک حادثه و تحت تاثیر 

مستعد وقوع یک کوتاه مدت یا بلند مدت و لوژیکی درویه یندفرآاي است که در راستاي یک ، منطقهمخاطرات
یک مخاطره   ،بطور کلی. )Sorensen et al. 2006( باشدبزرگ  ادابع اب و یانسبتا کوچک تواند ادثه باشد که میح

بطوریکه بارش شدید و زلزله که در دو دسته مختلف  ،بندي مستقل قرار دادتوان در یک طبقهطبیعی را نمی
بندي دیگري از مخاطرات  هته که در دستلغزش بزرگ گشد ممکن است منجر به وقوع یک رخداد زمینقرار دارن

براي   ،جا دارد. لذا با توجه به اهمیت شناخت دقیق پدیده و عوامل اصلی وقوع آن در انجام تمهیدات الزم
یزي مطالعات اعمال گردد.  دثه و یا مدیریت ریسک، باید دقت و حساسیت الزم در برنامه رجلوگیري از وقوع حا

و  به   ، اي از مخاطرات دیگر باشدحاصل از وقوع یک مخاطره یا حتی زنجیره یا د مستقل ونتوانمیمخاطرات 
ر  با توجه به موضوع این نوشتابود.  بندي رایج کار آسانی نخواهدهمین دلیل نامگذاري آن بر اساس طبقه

لغزش، سونامی،  زمینمنابع  در بیشتر رد بحث قرار خواهد گرفت.مخاطرات مرتبط با وجود یا عدم وجود آب مو
شود ولی  مینام برده  یاسشنزمین ه عنوان مخاطرات بخشکسالی و  هاي گرد و غبار و وقوع طوفان  منابع سیل

 1در جدول . دگردبندي میخاطرات جزو مخاطرات اقلیمی و آب و هوایی طبقهدر بسیاري منابع دیگر این م
الحظه میگردد از بین این دسته  منشان داده شده است ولی همانطور که مخاطرات طبیعی  کلی ديبنتقسیم

هاي گرد و غبار ارتباط خشکسالی و طوفان  سونامیلغزش، طرات اقلیمی شامل سیل، زمینامخبندي ها 
   .مستقیم با وجود یا عدم وجود آب در منطقه دارد
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   همایی علوم زمین) گرد 38 عی(شعا طبقه بندي کلی مخاطرات 1جدول 
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 افتدبخش پوسته جامد زمین اتفاق می ی که درمخاطرات
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  و دراز مدت (یک ت هاي کوتاه مدمخاطراتی که بر اثر پدیده
مختلف در شرایط آب و   هاي دقیقه تا چند روز) در مقیاس

 افتد.  هوایی شدید و شرایط خاص آتمسفري اتفاق می

 هوا دماهاي استثنایی
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هاي سطحی و زیر  حرکت و توسعه آب که با تشکیل، مخاطراتی
 افتد یم  سطحی متعارف و غیر متعارف اتفاق

 سیل

 لغزش زمین
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و کوتاه مدت ناشی از   هاي طوالنی، میان مدتمخاطراتی که دوره
تمسفري است و از چند ماه بین فصلی و تا چند دهه  آ فرایندهاي 

 تواند ادامه داشته باشدمی 

 خشکسالی

 طوفان گرد و غبار 
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و اثرات ناشی از   هاحمله ارگانیزم رضمخاطراتی که اجتماع را در مع 
و یا   اهها، باکتريانگلد. حمله میکروارگانیزم ها مثل نآن قرار میده

توسط   انتشارهاي پر خطر بیماري  ، ایجادها (ماالریا)ویروس
 حیوانات وحشی سمی و حشرات و گیاهان آلوده 
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 حشرات آلودگی

 تصادفات و حمالت جانوران
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هاي  هها و ستارها، بر خورد شهاب سنگمخاطرات ناشی سیارك
-کنند،  وارد فضاي زمین میی زمین عبور میدار که از نزدیکدنباله

د و با تغییرات در شرایط بین ن کنبرخورد مید و یا به زمین نشو
 که منگتوسفر، یونیسفر و ترموسفر  م تاثیر برفضایی 

 مستقیم   برخورد
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 آنها نقش دارد مخاطراتی که انسان و مدیریت مستقیما در وقوع 

نشت مواد شیمیایی، سقوط،  
سوزي، نشت  انفجار، آتش  

گاز، انتشار مسمومیت، 
، نشت  هاي مضر  تشعشع 
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 آهن، دریایی راه  اي،هوایی، جاده تقیما در وقوع آنها نقش دارد مسمخاطراتی که انسان و مدیریت  
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   آبی عوامل موثر بر وقوع و تشدید مخاطرات طبیعی-2
گردند.  بدیهی است بندي میهمانطور که اشاره گردید مخاطرات به دو دسته اصلی طبیعی و انسانی طبقه

راتی است که انسان و مدیریت نقش شود، مخاط برده می اممخاطراتی که به عنوان مخاطرات انسان ساز از آنها ن
ذار ندارد، .   البته این بدان معنی نیست که در مخاطرات طبیعی انسان نقش تاثیر گبسزایی در وقوع آنها دارند

رات طبیعی ید مخاطدر تشد انسان  نقش مستقیم، منابعزمین و مدیریت ناصحیح متعددي  در مواردي بلکه 
 .  (UNISDR, 2014)  را نشان میدهدهاي گرد و غبار ها، وقوع سیل و طوفان زشلغنظیر زمین

اي در جو، احتماال باعث افزایش دماي گازهاي گلخانه)، افزایش IPCC )IPCC, 2007, 2014بر اساس گزارشات  
افزایش ن  که این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. نتیجه ای   هوا در بیشتر سطوح زمین می شود 

-تواند منجر به افزایش خطر خشکسالی و افزایش شدت طوفان، از جمله سیکلوندر درجه حرارت جهانی می
 و  هاهاي گرم و تغییر شدید مدلهاي مرطوب، تشدید جبههي با سرعت باد باالتر، تغییر جریان سیرگرم هاي

تظار، تغییرات  تغییرات مورد ان توجه به با شود. کاهش منابع آب اعم از آشامیدنی و کشاورزي ،لگوهاي بارشا
هاي موسوم به بالیاي طبیعی  منابع آب در کشور، روند تغییرات در تعداد و شدت وقوع پدیده وضعیت بارش و

)Natural Disaster) و یا وقایع شدید (Extreme Eventي از بروز این ) بسیار محتمل است که شواهد متعدد
تغییر آب و هوا می تواند منجر به تغییر در استفاده از زمین و وع نو مثال، ت وان به عن تحول قابل لمس است.

-پوشش آن شود که متعاقب آن کاهش پوشش طبیعی، افزایش سرعت بیابانی شدن سرزمین و وقوع پدیده
 خشیرا به همراه دارد.   بهاو خشکسالیهاي گرد و غبار ها و  طوفان شلغززمین، زمین هایی مانند فرونشست
 گردند. تعریف می  بیآعنوان مخاطرات از این مخاطرات تحت 

 
 هاشلغز زمین 1-2

 ، داردهاي اخیر ها در دههلغزشزمینالمللی حکایت از افزایش چشمگیر هاي بین ها و آژانسهاي سازمان گزارش
 زمین استاز  اريبردسوء مدیریت بهرههاي شدید و وقوع مخاطرات طبیعی نظیر زلزله و بارشی تاً ناشکه عمد
ها جزو یکی از  لغزشبا توجه به تنوع اقلیمی در مناطق مختلف ایران، در حال حاضر زمین .)1395، (شعاعی

هاي کشور موجب خسارات ستان کثر ادر ا شلغزهمه ساله پدیده زمین ایران است.بالیاي طبیعی مطرح در 
هاي آبیاري و وط لوله، خطوط نیرو و ارتباطات، کانالخط ها،آهن، بنادر، فرودگاهها، خطوط راهاقتصادي به راه

ي حیاتی داخل هاآبرسانی و تاسیسات معدنی، تاسیسات استخراج، تصفیه و پاالیش نفت و گاز، شبکه شریان 
ها و مراتع و منابع طبیعی،  هاي مصنوعی و طبیعی، جنگلعتی، سدها و دریاچهشهرها، کارخانجات و مراکز صن

گیالن، مازندران، چهارمحال و بختیاري، آذربایجان شرقی و   گرددمسکونی شهري و روستایی می قاطمزارع و ن
لرستان از   راحمد، فارس، کردستان، کرمانشاه، خراسان وغربی، اردبیل، تهران، مرکزي، زنجان، کهکیلویه و بوی

 .تر استها چشمگیر ر آند اهلغزشهایی هستند که تعداد گزارشات وقوع و خسارات وارده از زمیناستان 
و اقتصادي به عمرانی کشاورزي، هاي توسعه پروژه ورشد همانطور که اشاره گردید، اغلب این حوادث ناشی از 

و  هاي شدیدصورت وقوع بارش زمین درظرفیت و عدم توجه به ها و روستاها تر شهرسمت مناطق مرتفع 
از  يهاي متعددوقوع ناپایداري ).1391، ان همکار دي ومرا( استبصورت مدیریت نشده  هایناستفاده از زم

اطالعات دقیقی از تعداد و خسارات وارده که تا کنون  گزارش شده است 98و فروردین  97هاي اسفند بارش
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بر اثر یک تند سیل   بارش شدید باران، اشباع توده مستعد لغزشی، زیرشویی پاشنهمنتشر نگردیده است.  
)Flash flood عوامل محرك باشد ممکن است جزو ک زلزله در کنار سایر وقوع ی حتی) و. 
 

 فرونشست زمین 2- 2
یک نشست تدریجی سطح زمین یا یک  فرو افت ناگهانی است که بر اثر حرکت مواد  ،نشت زمینفرو

 یاالتدر ا فقط  ،است یمشکل جهان پذیرد. فرو نشست زمین یکتشکیل دهنده مواد زیر سطحی صورت می
  قرار گرفته است  نشستفرو یرتاث حتت یمبه طور مستق یالت،ا 45مربع در  یلما 17000از  یشده بمتح

 آبدار سفره آب زیرزمینی، زهکشی، الیهتراکم فرو نشست  یاصل علل).  1386پور و همکاران، لشکري(
آب شدن و )، Sinkholeهاي زیرزمینی (، تشکیل حفرهتراکم طبیعیتراکم آبی، نی معدنی، یهاي زیرزمتیفعال

زیرزمینی،   آبافت سطح فرونشست زمین علّت اصلی ). USGS, 2017تواند باشد ( الیه یخ دائمی زیرسطحی می
اوّلین  ).1389کزازي و همکاران،  اسکانی( است ت زیرسطحی و ریزش کارست گزارش شدهتشکیال اللانح

بوده که  دشت رفسنجان  ،ده استگردیدشتی که در آن نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی گزارش 
در سه . گزارش شده استزمین  سانتیمتر نشست سطح 41مینی حدود متر افت سطح آب زیرز 10ازاي هر  به

متر در سطح آب   19رویه از منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر باعث افت بیش از ي اخیر برداشت بیدهه
سطح آب   .کسري حجم مخزن افزوده میشود ب برمیلیون مترمکع 16زیرزمینی شده و هر ساله حدود 

به میزان  )1388-1369(سال  19طی  ه درز داراي روندي کاهنده است؛ بطوریکزیرزمینی در دشت کاشان نی
هوشمند ،  و  عطایی(سانتیمتر گزارش شده است  53نه آن متر افت داشته و میزان افت متوسط ساال 1/10

  بر اساس این گزارش . ژیکی آن حائز اهمیّت استرفولوژئومومدهاي پیا لزوم بررسی این مخاطره و . )1395
زمین در  هاي زیرزمینی کشور باعث فرونشست بیالن منفی آب، ها مراتع و آبخیزداري کشورسازمان جنگل

  .دشت حاصلخیز کشور شده است 023هاي کشور در ک میلیون هکتار از عرصه یحدود 
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طره طبیعی در دسته مخاطرات هیدرولوژیکی و به عنوان  یک مخا چهگر ب هاي مخرو سیالبسیل 
هاي تغییر شکلگیري آن، ایجاد در شکل شکل زمین  مستقیم رگردد، ولی به دلیل تاثی هواشناسی تعریف می

قابلیت جذب رواناب در درزه و شکاف و خلل و فرج تاثیر خصوصیات حوضه نظیر  عظیم در مسیر وقوع، 
در برخی شناسی بر شدت و قدرت فرسایندگی آن، توپوگرافی و زمینهمچنین تاثیر ، و آن قوع در و حوضه

بررسی   گردد.بندي میدسته) UAF, 2014, USGS, 2006(شناسی زمین -هواشناسیمنابع به عنوان مخاطرات 
طبیعـی   ايیـالدهه اخیر بیش از نیمی از کل خسارات ناشی از با 5در الب دهد که خسارات سینشان می آمار

در کشور ما نیز بنا به دالیل متعدد روند افزایش . )UN/ISDR, 2005( ا به خود اختصاص داده استدر دنیا ر
برابر شده  10یش، بیش از ن نسبت به پنج دهه پاکنوسیالب بسیار جدي بوده بطوري که تعداد وقوع سیل هم 

همراه ب که هر ساله شاهد رخـداد پدیـده سیال ستایشرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران نیز به گونه .است
ن مختص به منطقه خاصی نبوده و تمام کشور از این  اب در ایرالرخداد سی  . باشیمباخسارات فراوان آن می

. به طورمثال درمناطق استب بسته به هر منطقه متفاوت الیو مشخصـات س عـه نـواسـت. البت ثراپدیـده مت
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وه بر خسارات الهاي سالیانه ع بالسی ت،تنـد و طول کوتاه اس بهاي بـا شـیودخانهشمالی کشور که داراي ر
شی از  نا هاالبکه در منـاطق جنوبی ایران، رخداد سیشود. درحالیی هموطنان میجانزیاد منجر به تلفات 

راضی  ا بهاال دست و ذوب برف با ویژگی تلفـات کم ولی خسارات بسیار بالنگین درمناطق باهاي س بارش
هاي کم آبی و خشکسالی نیز  است که در دوره ایننکته حائز اهمیت  .باشدکشاورزي، مسکونی و صنعتی می
 دهد. تر رخ میالبا بـا شـدت بزرگتر و حجم خسارات بلکهرخداد این پدیده متوقف نشـده و 

خسارات ناشی  ، کشورري و آبخیزدامراتع ، هاسازمان جنگلبر اساس اطالعات موجود در بانک اطالعات سیل 
 739هزار و  11شدن  باعث کشته 1383لغایت  1330میلیارد ریال در سال است و از سال  10000از سیل بالغ بر 

سیل   39ها بطور متوسط با ).  طی این سال1397(پرهمت،  نفر دیگر شده است 2381شدن نفر و مفقود االثر 
.  بر اساس  ارد تومان استمیلی  37ارات ساالنه تومان خسارت به کشور وارد کرده  که متوسط خس 916در سال 

مورد سیل حادثه خیز به  4185تعداد  1383سال گذشته تا  53جدیدترین آمار ارائه شده، در ایران در طول 
مورد  179تعداد  1339تا  1330فراوانی وقوع سیل در دهه دهد که ثبت رسیده است. آمار مذکور نشان می

 ایش پیدا کرده است.  مورد افز 2053به  1379تا  1370هه بوده است و این تعداد در د
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هرساله   )2015UNCCD, Shoaei, 2017 ,( بیابانزایی ملل متحدبر اساس گزارش کنوانسیون مقابله با 
ن تن خاك در سطح جهان منتشر وجابجا میلیو 3000تا  2000لغ بر هاي گرد و غبار ساالنه باتحت تاثیر طوفان 

است، ولی در دهه  در غرب آسیا جزو شرایط ذاتی اقلیم منطقه بودههاي گرد و غبار طوفان شود. پدیده می
که امروزه این پدیده  يبه نحو تکرار در منطقه افزایش چشمگیري داشته است  اخیر،  از لحاظ شدت، وسعت و

تنها در طول  روزهاي گرد وغباري بخصوص در غرب کشورفراوانی  مخاطرات طبیعی قرار گرفته است.در زمره 
  هاي گرد و غبار در این مقطعلظت حداکثر طوفان میزان غ  برابر شده است. 10 ، 1395نتهی به سال مسال  3

مترمکعب رسیده و در ادامه در  میکروگرم بر 8000به باالتر از  2006زمانی متفاوت بوده و براي اولین بار در سال 
 یکروگرم بر متر مکعب رسیده است. م 10000به حد ماکزیمم یعنی  2017و  2016، 2015، 2010، 2009هاي سال

کاهش منابع آبی و خشک شدن تاالب  و اخیر خشکسالی مستمر در دهه ،صلی این پدیده نوظهورگرچه عامل ا
هاي  عرصهایجاد و تولید رسوب و تجمع آن در آبگیرها منطقه شناسی گردد، ولی خصوصیات زمینها ذکر می

عامل تاثیر عوامل،  البته در کنار اینپدیده بی تاثیر نبوده است. وقوع این درگرد و غبار نیز  مستعد تولید
 را باید به آن اضافه نمود.  ها ضهح منابع آب حومدیریت ناصحییعنی انسانی 
 

 خشکسالی  5-2

 جهان، مناطق از برخی در بارش میزان  شمگیرچ کاهش و اخیر دهه چند در میلیاق تنوع و تغییرات
 خشکسالی براي متعددي تعاریف. است داده قرار روي پیش هايچالش مهمترین  از یکی زمره در را سالیشکخ

  از  کمتر شدید رطوبت کمبود یک که شودمی اطالق شرایطی به خشکسالی عریف،ت یک در ثالم: است شده ارائه

http://www.unccd.int/UNCCD
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اساس  بر  .)WMO, 1975( ها گرددانواع فعالیت از برخی محدودیت باعث و بیفتد اتفاق مدتی براي انتظار حد
  نیازهاي  که نحوي به بارش کاهش از است عبارت خشکسالی ) 2006 مکاران و ه (Wilhite  Wilhiteتعریف 
 شمگیرچ کاهش بر شده ارائه تعاریف اغلب تقریبا متعدد، هايصیفتو وجود علیرغم. نکند برآورده را معمول

 قرن به ورود از قبل. است نظر اتفاق مورد کرده وارد فشار ذخیره منابع  بر که نحوي به آبی منابع کاهش و بارش
  ی، طبیع عوامل بر وهعال اخیر، هايسال در اما بوده، یعیطب عوامل از یناش شتربی اقلیم تغییرات تاثیر ، 18

 شاخص بهترین شاید  .)Alizadeh 2010( ست ا کرده زیادي کمک تغییر این یرتاث روند در به نیز سانیان عامل
 میزان سیبرر ساس،ا این بر شد، با مدت دراز سط متو با بارش میزان  سهمقای سالی،شکخ ضعیتو سی برر براي

 میزان در توجهی قابل قابل تغییرات که دارد واقعیت این از حکایت شته گذ دهه دو در کشور فتییادر بارش
 متعدد هاخشکسالی توسعه دهنده نشان  1397 تا 1380 بارنگی آمار. ست ا افتاده اتفاق آبی سالهاي در بارش

الی نیز بارشها به هاي خشکسههمچنین آمارها نشان میدهد که در دور .اردد ایران  کشور در زمانی بازه این در
 .مشاهده گردیده استهاي خشکسالی نیز در دورههاي شدید یالباتفاق افتاده و و وقوع س باري  گصورت ر
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باید بر اساس شناخت همه  بندي مخاطرات اساس طبقههاي قبلی مرور گردید همانطور که در بخش
لوژیکی، و اقلیم باید صورت پذیرد.  شناسی، هواشناسی، هیدروت زمین ی از جمله مخاطراطبیع مخاطرات 

هاي موثر در جهت پیشگیري از وقوع و لمتواند به دستورالعع مخاطرات میوشناخت دقیق عوامل موثر در وق
هکارهاي را یکی از حوزه آبخیز نحوه مدیریت ریسک و نهایتا مدیریت بحران منجر شود.  مدیریت جامع 

لیل به همین دکند.  ت حوضه و مخاطرات محتمل کمک میت که مدیران را در شناخت خصوصیامؤثري اس
هاي کلیدي و ابزاري اجتناب ناپذیر جهت دستیابی به بسته هاي مدیریت آمایش سرزمین یکی از ضرورت

یع سیل اخیر در سال آبی  به عنوان مثال وقا. گرددمطرح می و شناخت مدیریت مخاطرات  جامع حوزه آبخیز
هاي کشاورزي و دم، زمینهاي وسیعی از منازل مرریب عرصهها موجب تخآن سیالبکه در پی  1397-1398

هاي متعددي در شمال و غرب کشور گردید، نشان داد که لغزشو همچنین وقوع زمینهاي عمومی زیرساخت
برداري غلط از زمین تحت تاثیر  مطالعه و بهره متاسفانه بسیاري از مناطق آسیب دیده، حاصل توسعه بدون 

ه آمایش سرزمین و ه عبارت دیگر هردو مقولباست.  بودهریافت بارش در دو دهه اخیر کاهش شدید میزان د
هاي شناور و مبتنی بر سناریوهاي منطبق با کاهش و افزایش منابع  ها باید بر مبناي برنامه وضهح عمدیریت جام

 هاي کم آبی و پرآبی صورت پذیرد. هاي متفاوت در سالت با شدتبارش و وقوع مخاطرا
دهد که وقوع اره گردید، نشان میهاي قبلی اشادي از آنها در بخشوقوع و تشدید بالیاي طبیعی که به تعد

منابع   بررسی . حوضه ها داردمخاطرات طبیعی و تشدید آنها تا حدود زیادي ارتباط تنگاتنگ با مدیریت آب در 
ها  لغزشسیل و زمین، فرونشست زمین، هاي گرد و غبارطوفان یت از این واقعیت دارد که مخاطراتی نظیر حکا
اخیر عدم مدیریت صحیح   هدو دههاي کم آبی در تکرار سال، که در کنار ي رشد قابل توجهی داشته استدارا

و مدیریت آب  ع حوزه آبخیزمدیریت جام، و عدم توجه به نقش نظیر توسعه مدیریت نشده شهري و روستایی
با بی آهاي ظرفیتاستفاده از  ذال ها نقش اساسی در وقوع آنها داشته است. رعایت حقابه عدمو در حوضه ها 
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ل این مخاطرات کمک نماید که به دلیل رتواند تا حدود زیادي به کنتمیباران  یر گاستفاده از سطوح آب
  ردد.ام از این راهکارها اشاره میگ به هر کدر مختصر بطو ،محدودیت حجم مقاله
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-هاي شدید تعداد زیادي زمینکه معموال در پی بارشدهد زمین لغزش در کشور نشان می بررسی وقایع
تواند ها میثر بارشاها بر لغزشزمینوقوع پیوندد.  به وقوع میشور تانی کسدر نقاط کوهبا ابعاد مختلف لغزش 

مستعد لغزش شده و به  موجب آبگیري توده که هاي مستمر بارش ،ار گیرد: جنبه اولرد توجه قاز دو جنبه مور
و متعاقب آب در توده  حتغییر تدریجی سط ،، جنبه دومافتدمیها را بهم زده و لغزش اتفاق ریج تعادل تنش دت

  گردد. می  و وقوع لغزش یکننده در توده لغزشعمل هاي عدم تعادل در تنش کاهش تنش موثر ومنجر به  آن 
و هدایت آن  مجاورهاي کوچک حوضههاي سطوح آبگیر در سطح توده لغزنده و ستمسی ددو صورت ایجا در هر

 نذخیره آب در مخازنی در پایی باشد. ها کنترل لغزشهکارهاي موثر تواند یکی از رامی به خارج از منطقه
ت توده تواند در تثبیمی ،قهاي عمیبا وزن کم و ریشه سبمنا قرار گیاهانیتسا جهتدست و استفاده از آن 

  ز باشد. کارسامستعد لغزش بسیار 
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که شاید اولین عامل تشدید  طبیعی هستندع عرصه هاي منابپدیده اي جدید در  غبار  طوفانهاي گرد و
ي پایید دست باشد.  به همین دلیل شاید کارآمد توجه به حقابه هاکاهش بارش ها در دو دهه اخیر و عدم آنها 

اولویت به تامین حقابه  و   اي به منظور تعیین دقیق نیازهاي آبی زیست محیطیریزي حوضهبرنامهترین راهکار، 
متاسفانه به دلیل برنامه ریزي هاي غلط در باشد.  ولی  ها و مناطقی که منشاء گرد و غبار هستندبتاال

معموال آب کافی جهت اجراي برنامه هاي پخش سیالب و ایجاد پو  ،باالدست حوضهي هااستحصال آب در سد
ها استفاده از ایین دستپدیده در پدر دسترس نمیباشد.  با توجه به وقوع این  گیاهی در این عرصه ها شش 

یجاد شیار  دست با ا نخوانداري، پخش آب در عرصه هاي پایی ان نظیر طرح هاي آبسیستمهاي سطوح آبگیر بار
شش گیاهی راهکاري استفاده از این رطوبت در احیاي پوو بی در فصول سیال زمین در زمین و رطوبت دار کردن 

شدن بحث و اضافه ها هاي مطالعات حوضه الح روشصا ن همچنیهاي فعال میباشد. ءشاموثر در کاهش این من
افه اضي مطالعات هاالعملورباید به دست رهاي گرد  غباهاي به منظور جلوگیري از منشاءحقابه پایین دست

 ردد. گ
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گیاهی چرا براي حفظ پوشش تدوین ظرفیت مجاز براي هایی نظیر برنامه ،هاگرچه در مدیریت سیالب
ها با سناریوهاي مختلف وقوع حاشیه و حریم رودخانه و تصرف در شرایط طبیعی مناطقعدم دخل  باالدست،
 تولیدمقابله با  عملیات  نوان ع  هبپایداري ظرفیت آبگذري آنها  حفظ و  هاي مختلفوره بازگشتا دسیالب ب
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آبخیزها  مختلف هاي مطرح میگردد ولی توجه به ایجاد سیستمهاي سطوح آبگیر در بخشهاي مخرب سیالب
حوضه میانی و پخش  ها، ایجاد عرصه هاي آبخوانداري درهاي زیرزمینی در باال دست حوضهددم و سنظیر چک

به آن اشاره گردید تا نیز شت با ایجاد شیارها و موانع کوتاه که در بخش مقابله با منشاء گرد و غبار ب در دسیال
یک گزارش جدید از منطقه   ها کمک خواهد کرد.حدود زیادي به کاهش وقایع سیل و کاهش شدت سیالب
خیزداري احداث سط پژوهشکده حفاظت خاك و آبپخش سیالب در شهرستان کوهدشت استان لرستان که تو

متر   45 مترمکعب (ورودي 30تا حدود  به این عرصهآب در میزان ورودي و خروجی  دهد کهنشان می ،گردیده
) کاهش و کنترل سیل صورت پذیرفته است. به همین  متر مکعب بر ثانیه 15کمتر از خروجی  ومکعب در ثانیه 

  هاي آبخوانداري ذکر کرده است. را اجراي طرح هاهحوضبرخی از  روقوع سیل دعدم  علت دلیل در این گزارش 
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برداري بهره، شناخته شده در کشور هاينشستدرصد از فرو 80از  یشبهمانطور که اشاره گردید 
ریزي در کنار برنامه ه،این پدیدبا توجه به علل اصلی بروز لذا است. ولی و غیرمنطقی از منابع طبیعی غیراص

هاي سطوح ، استفاده از سیستمبا توان تولید آب ها متناسیبري مجاز از سفرهبرداجهت حرکت به سمت بهره
-هاي گذشته مییر مجاز در دهه غ  هاي برداريبخشی از بهره ور جبران منظ ها بهبگیر باران در تغذیه سفرهآ

هاي سیستماز  با استفاده و حوضهمطالعه کل  بر اساس اي و حوضهها باید برنامهاین فید باشد. بسیار متواند 
اجراي طرح هاي  ، بخش میانی و پایین دست با استفاده از در باالدستبا وضعیت حوضه ناسب تبگیر م سطوح آ

قاط مستعد کشور بخوانداري در نآتگاه سای 35.  تجربه احداث دا صورت پذیردشته و پخش آب در آبخوانداري
و  هافقیتها حکایت از موهاي فاقد این سیستموهشکده آبخیزداري و مقایسه نتایج موفق آن با دشتط پژتوس

جبران کسري سفره و جلوگیري از وقوع پدیده جهت هاي پرهزینه در مقایسه با طرح ها نه طرحوارجحیت اینگ
  فرو نشست دارد.
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  نیازهاي که نحوي به بارش کاهش از است  عبارت خشکسالی، انطور که در تعریف خشکسالی بیان گردیدهم
نایع یک آبخیز  متاسفانه در کشور ما ضوابط و مقرراتی براي تنظیم میزان برداشت از م. نکند برآورده را معمول

م و برداشت از منابع آب زیرزمینی با  متناسب با توان حوضه وجود ندارد.  لذا در فصول خشکسالی نیز چراي دا 
همانطور که اشاره گردید کشور ایران در شرایط اقلیمی خاصی قرار دارد پذیرد. ها انجام میوند ترسالیهمان ر

ترین و بگیر باران شاید منطقیآسطوح هاي .  سیستمگرددمشاهده میسیل  که در دوره هاي ترسالی هم وقوع
نه در استحصال کم هزیهاي ینگونه طرحها باشد.  با توسعه اها و خشکسالیترسالیترین راه براي اتصال عملی

ت  توان اثرا هاي خشکسالی براحتی میهاي اندك در دورهسالی و استفاده از سیالبهاي ترها در دورهسیالب
همانطور که  نمود. ریزي شده به منایع آب را  تا حدودي جبران ها را کاهش و نیازهاي برنامهمخرب خشکسالی

اجراي و سدهاي زیرزمینی،  هادمچکزیرزمینی آب در باالدست با کمک  هايگاه، ایجاد ذخیرهاشاره گردید
نهایتا استفاده از طرح و درشت دانه ر آبرفت دیره آب ذخو ی میانهاي حوضهدر بخش آبخوانداري هاي طرح
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  آبی کم تا حدود زیادي  ، شش گیاهیپواستفاده از رطوبت فصلی در ایجاد جهت در پائین ها سیالب هاي پخش
   دد. رمیتواند جبران گ سالیدوره هاي خشکوقوع   ناشی از

    

 ه گیري نتیج

.  بخش قابل هستندیعیت و یا مدیریت غیر علمی هاي استثنایی در طبپدیدهحاصل وقوع  مخاطرات طبیعی
ستفاده از باشد.  اهاي با دوره برگشت زیاد مرتبط میهاي ناشی از پدیدهتوجهی از این مخاطرات به آب و بارش

بارشهاي شدید ار مناسبی در اعمال مدیریت صحیح بر نامه با هدف مدیریت سیستمهاي سطوح آبگیر باران ایز
متوسط بارش باشند که باید در روند مطالعات جامع یک حضه بخوبی مورد بررسی و  و یا اثرات کاهش در

ی قوي تیم کارشناس، یک مخاطرات آبی وقوع زمان توصیه میگردد در این راستا  رد ار گیرند.  راستفاده ق
ه هاي آموختدرسبا استفاده از یرد و گمخاطرات و علل و عوامل وقوع را بر عهده ضمن پایش مسئولیت 

)Lesson Learnt را در جهت کاربر استفاده از رفتار پدیده هاي طبیعی راهکارهاي الزم د) از مخاطرات و
 ید. ئه نماسیستمهاي سطوح ابگیر باران طراحی و ارا
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