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 چكیده

ه را همانند یک سیستم در نظر می گیرد که اجزاء آن در ارتباط زریتی است که حومدیریت نسل سوم حوزه آبخیز، مدی

هبود وضعیت اقتصادی و هستند. بنابراین تک تک این اجزاء باید تحت مدیریت کامل قرار گیرند تا در نهایت منجر به ب

در کشور ما همیشه سعی بر این بوده که با سدهای مخزنی بزرگ آب را ذخیره و در اختیار  ه نشینان شود.زاجتماعی حو

مردم قرار دهند. اگرچه این سدها مشکالت عدیدی را به همراه داشته ولی دارای مزایایی هم می باشند. این سازه های پر 

های کوچک دور افتاده به طور مداوم از هزینه فقط مشکل کالن شهرها را حل می کنند، در صورتی که روستاها و شهر

کمبود آب رنج می برند. بنابراین نیاز به راه حلی می باشد که در این مناطق به نوعی مشکل تامین آب را مرتفع نماید، راه 

 این تحقیق می تواند شروع خوبی برای مطالعات امکان سنجی استحصال آب .حلی که نیاکان ما از آن بسیار بهره برده اند

باشد، که با استفاده از داده های اقلیمی و دیگر داده های تاثیر گذار، به پژوهش در در حوزه آبخیز ماسوله رودخان باران 

برآورد  مقدار متوسط آب بارانی که به صورت هدررفت باعث فرسایش در منطقه شده،این زمینه بپردازند. در این تحقیق 

 در این حوزه است.سیستم استحصال آب  تفاده ازکه این خود تأکیدی بر ضرورت اسگردیده 

 هدررفت -فرسایش -استحصال باران -اقلیم -حوزه آبخیز -سد مخزنیها:  کلید واژه
 

   

 مقدمه

امنیت و مدیریت آب در بخش کشاورزی مهمترین راهبرد توسعه پایدار کشور است و با توجه به فرآیندد توسدعه کشدور و    

از آنجا که سدهم  .گاه مهم امنیت و حیات اقتصادی کشور تبدیل شده استکشاورزی به تکیهدگرگونی اقتصاد ملی، بخش 

باالی مصرف آب در بخش کشاورزی، کشور را با بحران کم آبی مواجه کرده در حدال حاضدر پتانسدیل آبدی کشدور دیگدر       

زی مصدرف آب در بخدش   پاسخگوی نیازهای روبه رشد تقاضای آب در این بخش نیست لذا مددیریت مندابع و بهینده سدا    

 .کشاورزی تنها راهکار مقابله با بحران کم آبی است
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شود. در نتیجه، بیشترین حجم تلفات آب  ای از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می حاضر، قسمت عمده  در حال

خشک جهان قرار گرفته  عنوان یک کشور در حال توسعه در ناحیه خشک و نیمه  باشد. ایران به نیز مربوط به این بخش می

شود.  ها در تولید محصوالت کشاورزی محسوب می ترین چالش است. در چنین شرایطی، خشکی و کمبود آب یکی از مهم

به افزایش کارایی مصرف آب در این مناطق بستگی دارد. مختلف بنابراین، توسعه کشاورزی و تولید پایدار در مناطق 

درصد از  62شت کل کره زمین را به خود اختصاص داده است که شامل تولید درصد از سطح زیر ک 80کشاورزی دیم 

حاضر، مزایای کشاورزی دیم خصوصاً در راستای تولید غذا برای جمعیت رو به افزایش   باشد. در حال غذای اصلی مردم می

فاوتی نسبت به کشاورزی جهان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چرا که کشاورزی دیم دارای خصوصیات متمایز و مت

درصدی تولید مواد غذایی شود و گامی اساسی در راستای  75تواند باعث افزایش  آبی بوده و مدیریت صحیح آب در آن، می

به طور کلی جمع آوری آب باران به ویژه برای مناطقی وشرایطی مناسب است که به دالیل زیر جلوگیری از گرسنگی باشد. 

دوربودن دیگر ، کافی نبودن آب درآن محل،  نبودن دیگر منابع آبی: آب نباشد ویا اقتصادی نباشد دسترسی به منابع دیگر

  و .... شور بودن منابع آبی، گران بودن دیگر منابع آبی، منابع آبی 

   

 ها مواد و روش

شود ،می تواند منبع آب آب باران هایی که از آبخیز های طبیعی ویا مصنوعی ودامنه تپه ها وکوه ها ،جمع آوری می 

 است ممکن آبخیز هحوز دریک متری میلی10 بارش یک ،زیرا باشد مناطق این  جدیدی باهزینه کم وکیفیت خوب برای

میلی متر بارش برابر 10اازطرف دیگر ی.  باشد هزارمترمکعب30،تا مقدارآن آوردکه وجود به ساعت5تا4 راظرف سیالبی

صحرانشینان دراین ،دارد  تقریبا قدمتی چهارهزار سالهع آوری آب باران واستفاده از آن هزار لیتر آب درهکتاراست .جم100

درمناطق  .ها راجمع آوری کرده وبه نقطه دیگری برای زراعت منتقل می ساختندباصاف کردن سطح تپه ها آب باران دوران

جود دارد که نشان دهنده ی استفاده از خشک کشور به ویژه درمناطق شرقی ومرکزی اثر هاو نشانه های زیادی ازقدیم و

. با گذشت زمان و تغییرات مداوم آب و هوایی در مناطق شمال کشور نیز آب باران جهت مصارف شرب وکشاورزی است 

جهت جمع آوری آب باران دریک پیش از هرگونه اقدام  لزوم جمع آوری و استحصال آب بیش از پیش به چشم میخورد.

مورد  پوشش گیاهی منطقه منطقه ،وضعیت توپوگرافی ،مشخصات اقلیمی مثل : مورد نظر حوزه یمنطقه باید ویژگی ها

 شناسایی دقیق قرار گیرد.

 سیمای کلی حوزه

هکتار در شدمال ایدران و در جندوب غربدی اسدتان گدیالن، در        32000رودخان با وسعتی معادل حوزه آبریز ماسوله

الرأس دامنده  معلم و خطدر شمال به قله مرتفع شاه ( قرار دارد.از نظر جغرافیاییهای شمالی البرز غربی)کوههای تالشدامنه

مرز با ارتفاعات زنجان( و در غرب منتهی بده  شمال البرز )حد مرز استان اردبیل( و در جنوب با حوزه آبریز قلعه رودخان)هم

حل خروجی حوزه منتهدی بده تداالب بنددر انزلدی      اوزن( و از شرق به مالرأسهای البرز شمالی)منتهی به حوزه آبریز قزلخط

  گردد.  محدود می

ثانیده طدول شدرقی و     30دقیقه و  54درجه و  48ثانیه تا  20دقیقه و  18درجه و  49این حوزه کوهستانی بین مختصات  

نطقده حدوزه   تدرین م است. پسدت ثانیه عرض شمالی واقع شده 10دقیقه و  20درجه و  37ثانیه تا  3دقیقه و  4درجه و  37
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معلدم  متر در ارتفاعات شاه 3060متر از سطح دریا و بلندترین نقطه آن با  3مطالعاتی در مدخل خروجی رودخانه ماسوله با 

-آب ، مسداحت حدوزه آبریدز مدی    قرار دارد. یکی از مهمترین ویژگیهدای حدوزه در ارتبداط بدا دبدی سدیالبی و حجدم روان       

هکتدار   32000کیلومتر مربع معدادل   320محاسبه و  GISبا استفاده از امکانات  باشد.مساحت حوزه آبریز ماسوله رودخان

   برآورد گردید.

 های ماسولهمشخصات فیزیكی زیرحوزه

 ماسوله-االته زمین -آندره

 : مشخصات فیزیكی حوزه آبریز ماسوله رودخان 1جدول شماره 

Kmمساحت  نام زیر حوزه ردیف
 mنقطه خروجی  mن نقطه بلندتری mطول آبراهه  Kmپیرامون 2

اختالف ارتفاع 
m 

 1450 1150 2600 5650 15.45 13.522 آندره 1

 1300 800 2100 2300 8.1 2.105 االته زمین 2

 900 800 1700 3500 12.3 3.805 شهرک ماسوله 3

 

 هاضریب شكل حوزه و زیرحوزه

ای شکل زمان های دایرهاست.برای مثال در حوزه یکی از عوامل مؤثر در زمان تمرکز و اوج سیالبها شکل حوزه آبریز

 آید.تمرکز کم بوده و قطرات باران سریعاً به محل خروجی رسیده و سیالب پدید می

 :زمان تمرکز

های شدت،مدت به زمان تمرکدز بسدتگی دارد و بدا    انتخاب مدت زمان باران حوزه از نظر تجزیه و تحلیل آماری داده

اصلی و شیب آن، شرایط هیدروگرافی مسدیر جریدان مانندد ضدریب زبدری و شدعاع هیددرولیکی         عواملی مانند طول آبراهه

 بستگی دارد.

 :زمان تمرکز به روش چاو

Tc ( ، ساعت )=  زمان تمرکزL طول مسیر حرکت آب در حوزه  = ،H ترین نقطه =  اختالف ارتفاع بین بلندترین و پایین 

                                                          Tc = 0.00032 L
1.15

/H
0.385

 c 

 :زمان تمرکز به روش کریپچ

Tc  (ساعت )=  زمان تمرکز  ،L طول مسیر حرکت آب در حوزه  = ،H     تدرین نقطده   =  اخدتالف ارتفداع بلنددترین و پدایین             

     Tc = 0.949(L
3
/H)

0.385 
 ی منطقه مطالعاتیها: زمان تمرکز زیر حوزه 2جدول شماره 

 زمان تمرکز به روش کریپچ زمان تمرکز به روش چاو نام زیر حوزه ردیف

 0.43 0.4 آندره 1

 0.16 0.15 االته زمین 2

 0.28 0.27 شهرک ماسوله 3

 شیب منطقه مطالعاتی 

بقدات شدیب در هدر    ریزیها و روشهای احیایی با توجه به طشیب از محدودیتهای بسیار مهم حوزه بوده و کلیه برنامه

باشند.بیشترین مقددار  ها از شیب تندی برخوردار میزیرواحد باید مورد توجه قرار گیرد.نتایج نشان میدهد که همه زیرحوزه

باشد.در زیرحوزه آندره بیشترین درصد مساحت شیب مربوط به زیرحوزه آندره و کمترین مقدار آن مربوط به االته زمین می

 80الدی   70های االته زمین و شهرک ماسوله به ترتیب مقادیر شدیبهای  درصد و در زیرحوزه 60لی ا 50مربوط به شیبهای 

 است.درصد بیشترین فراوانی را داشته 50الی  40درصد و 
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 :  نقشه شیب منطقه مطالعاتی 1شكل شماره 

 شناسی کلی حوزهاقلیم

 بندی زیر را ارائه نمود:سیمتوان تقبرای آگاهی از اقلیم منطقه در نقاط مختلف حوزه می

برفگیر بدوده و دارای زمسدتانهای سدرد و تابسدتانهای کوتداه و      خاص ارتفاعات فوقانی حوزه است، اقلیم مرطوب سرد:   -الف

 باشد.  معتدل می

بدت  اقلیم مرطوب معتدل: بخش اعظم منطقه در این اقلیم واقع شده است.بارندگی این اقلدیم نسدبتاً زیداد بدوده و رطو      -ب

 باشد.% می80نسبی آن بیش از 

 گیرند.اقلیم خیلی مرطوب معتدل: قسمتهای شرقی حوزه و مناطق کم ارتفاع در این نوع اقلیم قرار می  -ج

 بارندگی

مقادیر بارندگی ماههای فروردین و اردیبهشت در ایستگاه ماسوله از ماه مهر بیشتر است و بعد از آن فصدل زمسدتان   

 ز میزان بارندگی بیشتری برخوردار است. نسبت به ماه بهار ا

 

 
 : میانگین بارندگی در حوزه آبخیز ماسوله 1نمودار

 

 رژیم آبدهی ماسوله رودخان،  هیدرولوژی
 : آبدهی ماهانه در حوزه ماسوله رودخان3جدول شماره

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر ماه

 2.7 2.5 2.2 2.8 5.5 7.8 4.7 4.3 3.3 4.2 5.9 5.3 ی ماهانهمتوسط آبده

 5.4 4.9 4.4 5.6 10.9 15.5 9.4 6.6 6.7 8.4 11.7 10.5 درصد
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 :  درصد آبدهی ماهانه در حوزه آبخیز ماسوله 2نمودار 

 
 : متوسط آبدهی ماهانه در حوزه آبخیز ماسوله 3نمودار

 
 له: شبكه هیدروگرافی حوزه ماسو 2شكل

 

 نوع کاربری عمده از نظر پوشش گیاهی در منطقه قابل تشخیص است. 3بطور کلی 

 می باشد.زار اراضی کشاورزی حوزه شامل برنج: اراضی کشاورزی -الف

 است.برگ های مختلفی از درختان پهنشامل گونه:  اراضی جنگلی -ب

 .گیرد را در بر می هکتار 3645این دسته در حوزه مساحتی در حدود :  اراضی مرتعی -ج
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 روش های جمع آوری آب باران :

 الف ( روش تغییر یا اصالح سطح زمین :

مواد،امالح ویا دیگر مواد شیمیایی ومصنوعی وغیره به کار برده که به نسبت ساده تر از روشهای دیگر است،  دراین روش

ردن آب درآن وجاری شدن بیشتر آب باران نمی شود وفقط با عملیاتی شرایط خاک را تاحدودی درجهت کمتر نفوذ ک

 .،اصالح می گردد 

مواری در سطح زمین . مهمتدرین  صاف وپاک کردن سطح زمین وایجاد جوی ها،متراکم کردن سطح خاک وایجاد ناهب( 

فرسدایش نیابدد وعملیدات     له دراین روش های ساده ،فرسایش خاک است . چنانچه شرایط به گونه ای باشد که خاکمسأ

در خشدک باشدند    ش جهت جمع آوری آب بداران درمنداطق  دقیق انجام گیرد،این سیستم ها می توانند با صرفه ترین رو

در هزار داده 5روش متراکم کردن خاک ،سطح آبخیز مورد نظر باوسایل مکانیکی تسطیح وبه آن شیب یک در دویست یا 

متر است وازباال تا پدایین سدطح آبخیدز     9ر تقسیم می گردد . هر قطعه عرض آن مت 9می شود ، بعد به قطعاتی به عرض 

ادامه دارد، )به صورت یک نوار پهن( طوری انحنا وغلطک زده می شود که آب باران به سرعت به جوی های کوچدک کده   

بده یدک جدوی    درحکم مرز بین آن هاست می ریزد . آّب این جوی ها ی باریک که درجهت شیب زمین حفدر شدده اندد    

 بزرگ یا نهر اصلی می ریزد ،نهراصلی که درواقع زهکش آبخیز است ،عمود برجوی های کنار هرقطعه آبخیز درانتهدای یدا  

درهزار تنظیم می گدردد .  2.5پایین ترین قسمت آبخیز ،احداث می شود . شیب این جوی اصلی تقریبا یک در چهارصدیا 

 از ی آورندد تدا  مد  وجدود  به آن درداخل سنگی شکن ،شیب گردد تندتر ایناز  چنانچه شرایط طوری باشد که شیب زمین

اصلی جلوگیری به عمل آید . آب های جمع آوری شده قبل ازآن کده   سرعت آب کاسته شود وازفرسایش خاک داخل نهر

الی آن از طریق نهر اصلی به مخزن آب بریزد ،درجلوی مخزن ازحوضچه ی رسوب گیر عبورکرده تا به این وسدیله گدل و  

به میزان قابل توجهی گرفته وآب تقریبا صاف گردد . درسطح این آبخیز ها که شیب دارساخته شده اند وغلطک زده مدی  

مترمکعب آب بدست آمدده اسدت .   800هکتاری ،1.6میلی متر باران ،آب جاری می شود . ازیک سطح 7.5شوند باحداقل 

است که ازخاک موجود ووسائلی که دستیابی به آن هاآسان است  ازمزایاومحسنات این روش برای متراکم کردن خاک آن

     استفاده می شود . 

روش ایجاد ناهمواری درسطح اراضی مسطح . به طور معمول درسطح زمین های مسطح آب باران درهمه سطوح ج( 

وبلندی هایی  پخش شده ورواناب زیادی جهت جمع آوری آب باران ایجاد نمی شود ،درچنین شرایطی باایجادپستی

منظم درسطح زمین وشیب دادن به سطح های مرتفع امکان جاری شدن اب بیشتر به نقاط پست تر که بالفاصله 

دردوطرف سطح های مرتفع یا پشته ها به وجود می آید فراهم گردد . بااین عمل درواقع یک حوضه آبریز درست می 

نواری دردوطرف سطح های مرتفع قرار گرفته است ودر آن  شود که آب ازنقاط مرتفع به قسمت های پست که به صورت

ها زراعت می شود ،می ریزد . عرض سطح پشته ها آبخیز وهمچنین نوار کشت متفاوت است . نسبت بین عرض پشته ها 

ر است وبرای غالت ،نوا 4به 1تا2به1به عرض نوار کشت به مقدار بارندگی ساالنه بستگی دارد ،این نسبت به طور معمول 

پهن تر وبرای گیاهان ردیفی مانند پنبه ،نوار های باریک تر درنظر گرفته می شود . ایجاد چنین ناهمواری هایی درسطح 
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زمین های مسطح سبب می شود ،که مقدار آب باران بیشتری برای زراعت بدست آید وبعالوه رطوبت بیشتری درخاک 

 سطح های قابل کشت ذخیره گردد . 

 ح خاک :( روش پوشاندن سطد

دربعضی موارد که خاک منطقه ی مورد نظر متخلخل ودرمقابل اثر فرسایشی آب ناپایداراست ،بهتراست باپوشاندن 

سطح آن ،ازنفوذ وتأثیر آب درزمین جلوگیری کرد تابه این وسیله آب باران بیشتری جاری وجمع آوری شود . 

 موادپوششی به دودسته تقسیم می شوند :

  موادمصنوعی  -1

اک زمانی که مواد مصنوعی برای پوشاندن دردسترس نباشد ویاگران تمام شود ، استفاده می شود. ازخاک رس که از خ

 کوچک خیلی های آبخیز برای روش این   . کرد استفاده توان می آبخیز خاک سطح پوشاندن برای دارد  درمحل وجود

 های آبخیز برای ،ولی است مناسب بسیار صحراییانبار آب یایک حوض یک برای باران آب آوری جمع مثال عنوان به

بزرگ تر نیاز به ماشین آالت دارد . مهمترین مسأ له دراین روش فرسایش خاک به وسیله آب هنگام بارندگی های 

شدید است ،ازاین روبرای آن که خسارت کمتری وارد شود ونتیجه بهتری ازاین روش گرفته شود ،باید به شیب زمین 

 ،توجه کافی گردد وسطح آبخیز طوری ساخته شود که فشار جزیان آب زیاد نتواند خرابی به بار آورد .ودیگر عوامل 

 فلزی ازمواد نازک ی الیه رابا خاک سطح روش دراین.  خاک سطح پوشاندن جهت روش استفاده از موادمصنوعی 

 .  پوشانند می...  ،قیرو اتیلن ،پلی ،پالستیکی

است که باعث می شود تادانه های رس)خاک دانه ( ازهم جداوباز شوند وبه این طریق  استفاده از نمک های سدیم  -2

فاصله بین ذرات رس ازهم کم بشود ویا ازبین برود ،درنتیجه همین مختصرخلل وفرج خاک رس نیز ازبین می رود 

درصد رواناب رابه کیلو گرم کربنات سدیم درهکتارتوانسته اند 45ومسدود می شود . دریکی ازآبخیز ها بامصرف 

درصد برسانند .درکشورما به دلیل فراوان وارزان بودن این امالح نسبت به دیگر موادشیمایی ،می توان ازآن 70

 درمناطقی باید که است خاک  برای جمع آوری رواناب به خوبی استفاده کرد . مسأ له مهم دراین روش فرسایش

وکیفیت نامطلوب آب جمع آوری شده که  کرد استفاده شرو ازاین است کم ازفرسایش ناشی های خسارت که

 کمی شور مزه است . 

 سطح خاک کردن نفوذ غیر برای ها سیلیکون.  جامد وپارافین استفاده ازمواد شیمیایی مانند سیلیکون ،التکس ،موم ر( 

آب باکیفیت  توان می مواد بااین که است بدیهی.  است داده نیز بخشی رضایت ونتایج قرارگرفته آزمایش ،مورد آبخیزها

درسال های اخیر از پارافین جامدبه دوصورت استفاده می گردد ،به صورت دانه درسطح خاک  12مطلوب تهیه کرد . 

پاشیده می شود که بعد به صورت مایع درآمده وتمام سطح خاک رامی پوشاند وبه صورت مایع . دریکی ازبررسی های 

 درصد 90پارافین جمع آوری رواناب راتا زپارافین نشان داده شده است که استفاده ازبه عمل آمده در زمینه استفاده ا

ممکن می سازد . روش استفاده ازقیر . قیر ازمواد بسیار خوب است اگرجه درطی سال های اخیر قیمت آن بسیار 

زموادی چون آسفالت استفاده ا،  افزایش یافته وصرفه اقتصادی که درقبل داشت درحال حاضر نداردویا کمتردارد
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،موزاییک ،بتون وسیمان برای تهیه آبخیز های کوچک ازلحاظ اقتصادی قابل توجیه است ولی درسطوح گسترده ازاین 

 قبیل مواددارای توجیه اقتصادی نخواهد بود . 

    
  نتایج و بحث

ارد وبه طور معمول برای مصرف هر چنداستفاده از روش های جمع آوری آب باران بستگی به وضع هوا یعنی بارندگی د

درمقیاس های کوچک انجام می گیرد ،ولی روی هم رفته برای نقاطی که بارندگی آن هاکم است وبه هیچ وجه برای 

تولید محصول کفایت نمی کند وآب شیرین کافی دردسترس نیست ،مهم است ومی تواند بسیار مفید واقع شود . 

 باال های دره دهانه کردن بامسدود منطقه وتوپوگرافی جغرافیایی موقعیت به وجهبات توان می دراکثر مناطق به راحتی 

 . آورد دست به ، دارد نیازبیشتر مخصوصا در فصول گرمتر  آب به محصول که  ازسال زمانی برای کافی آب  تیدس

قبل ازهر اقدامی باید بستگی به شرایط آب وهوایی منطقه ومسائل مربوط به خاک دارد،ازاین رو روش استحصال باران 

شرایط طبیعی وامکانات اجرای طرح را سنجید تا بهترین ومناسب ترین روش که کمتر خسارت جانبی داشته باشد 

ازتمام روش ها ارزان تر است « روش اصالح زمین »هرچند چنین می نماید که تحت شرایط مساعد . ،اعمال گردد 

اکثر فعالیت های کشاورزی به دست آورد،ولی هیچ کدام روش ها ی جمع وبااین روش می توان با هزینه کم ،آب برای 

 آوری آب باران دردرازمدت ازلحاظ مقرون به صرفه بودن آن ،مورد بررسی قرار نگرفته است .

روش های پوشاندن سطح زمین وافزودن مواد شیمیایی بیشتر درمقیاس کوچک درسطح جهانی مورد استفاده قرار می 

ه اجرای این روش ها ازنظر فنی امکان پذیر است ولی ازلحاظ اقتصادی آنقدر متناسب نیست که بتوان از گیرد ،با آن ک

آن هادرسطح های وسیع ،باآبخیز های گسترده استفاده کرد . دربه کار بردن روش های جدید جمع آوری آب باران که 

عدیل آن ها همچنین تطبیق دادن آن ها باشرایط اغلب اختراع کشورهای غربی است باید دقت کافی به عمل آورد تا بات

 وامکانات ونیاز کشور ومنطقه ،بهترین روش اقتصادی رابرای شرایط مناسب برای هرمنطقه انتخاب کرد .

   

 نتیجه گیری

راضی های موجود در منابع آبی و ا با توجه به شرایط اقلیمی در ایران و محدودیتکه  الزم است در پایان ذکر این نکته 

تواند نقش اساسی در تولید محصوالت غذایی بر عهده -حاصلخیز، مدیریت بهینه تأمین و مصرف آب در کشاورزی، می

گذاری صحیح داشته و در  ریزی و سرمایه داشته باشد. بنابراین، استفاده معقول از آب در بخش کشاورزی نیاز به برنامه

 های دیم از اهمیت باالیی برخوردار است. باران برای کشتهای نوین مدیریت و استحصال آب  این راستا روش

از این رو با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصدالح، بهبدود و   

تدوان بده   یبرداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بداال مد  های آبیاری مدرن و در نهایت بهرهایجاد شبکه

ریدزی  های فصلی در کشور نیز نیازمندد برنامده  آوری آب ریزشطرح جمع.توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود

تواندد در  کامل و صرف هزینه است که تنها با ایجاد فرهنگ استفاده از آب باران در بین مردم و همراهی مسؤوالن مدی 

تواندد از  فرهنگ کشت محصوالت کم مصرف در بدین کشداورزان هدم مدی     ایجاد.آبی موفقیت آمیز باشدحل بحران کم
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گسترش این بحران در کشور جلوگیری کند. عدم اطالع کشاورزان از موضوع آب مجازی در کشت باعدث تشددید ایدن    

 .ها در این بخش شده استبحران و افزایش هزینه

   

 منابع فارسی

ه ،امین . اصول زراعت درمناطق خشک ،جلد اول ،انتشارات آستان قدس آرنون ،آی . ترجمه کوچکی ،عوض وعلی زاد -1

 1365رضوی ،

 کنگره نخستین ،گزارش کشور آب وتأمین مفید مصرف تعیین آبریزبرای حوزه کامل ی مطالعه.  ،سیروس کوتاهی چاه  -2

 1352 مهرماه ایران جغرافیادانان

 1363 ،تهران کشور صنعتی –ان ،انتشارات سازمان پژوهش های علمی فرزاد ،هومان . منابع ناشناخته آب وانرژی درایر -3

 1351فیروز نخجوانی ،فیروز . مبارزه با فرسایش واصالح آبخیزها ،انتشارات دانشگاه تهران ، -4

 1367کردوانی ،پرویز. مناطق خشک ،جلداول ،انتشارات دانشگاه تهران ، -5

 163ن ،جلداول ،انتشارات آگاه ،تهران کردوانی ،پرویز. منابع ومسائل آب درایرا -6

النگ وپری ،ترجمه توسط مدیریت کشاورزی ودامپروری سازمان برنامه وبودجه ، خالصه گزارش درباره تحقیق وتوسعه  -7

 1349درمناطق خشک ایران ،

جموعه مقاالت (، بررسی رابطه کاربری اراضی و شیب با فرسایش خاک و تولید رسوب. م1380آقا رضی؛ح و قدوسی؛ج.) -8

 فرسایش خاک و توسعه پایدار، اراک.  -چکیده همایش ملی مدیریت اراضی

 (، بررسی عملیات آبخیزداری در حوزه سد اکباتان همدان.1377ایلدرمی.) -9

 ( ، هیدرولوژی کاربردی، جلداول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران.1371مهدوی؛م.) -10

اثرات کاربری اراضی در فرسایش خاک و رسوب دهی حوزه آبخیز ماسوله  (، بررسی1379نبی پی، لشکریان.) -11

 رودخان در گیالن. پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


