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 کشور در آب عمنابیکپارچه  و استحصال مدیریت  اجرای عملیات آبخیزداری جهت ضرورت

 2فریبرز غیبی، 1محمدعلی میرزایی

 ، سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور مرکز جنگلهای خارج از شمال ، کارشناس ارشد آبخیزداری -1

 زداری کشورسازمان جنگلها،مراتع و آبخی رییس مرکز جنگلهای خارج از شمال ، -2

Email:mamirzaei@yahoo.com 

 

 چکیده

 ب شده ضمن اینکه  آب به  عنهوان عهاملی    عنصر اصلی پیدایش حیات در بیوسفر محسو 3کربن ، انرژی و آب 

د.کشور عزیزمان ایهران  می کن  بخش، نقشی بی بدیل و انکارناپذیر در زندگی جانداران ساکن در کره خاکی ایفا هستی 

کیلومترمربع ، تحت تاثیرفعل و انفعاالت ناشی از مراکز کم فشار و پرفشار نیمکره شهمالی   1648195 با مساحتی بالغ بر

این مطلبندک  بهار    آمارهای وزارت نیرو مبین محسوب می گردد. دنیاقرارداشت  و براین اساس ازجمل  مناطق خشک 

میلیهارد   282از ایهن میهزان، در حهدود    د که   نمهی شهو  میلیهارد مترمکعهر را شهامل     413ها در کشور حجمی بالغ بر 

ب  شکل روانهاب ههای سهطحی و همننهین     بار  ها و مابقی شده مترمکعر ب  صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج 

نهد .  افی و سفره های آب زیرزمینی مهی گرد تغذی  شبک  های هیدروگرد حوزه های آبخیز و در نتیج  ، وارنفوذ در خاک

میلیارد مترمکعر آن مورد اسهتفاده   110 تنها ک بوده میلیارد مترمکعر 130ب در کشور جود آمنابع موب  بیانی دیگر، 

: منهابع موجهود آب در   نمهود ، مدیرکل برنام  ریزی در امهور آب وزارت نیهرو اعه      این در حالی است ک قرار می گیرد. 

بها بررسهی   .قابلیت بههره بهرداری دارد  ن میلیارد مترمکعر آ 92فقط  از این میزان میلیارد مترمکعر است ک 130کشور 

ن مرکزی ، جنوبی و شرقی کشورهمواره بی نواحیمیزان تبخیرو تعرق ساالن  در  ک  رسیدآمارها می توان ب  این واقعیت 

 شاهدیم. درصدی از بار  ها را  69 تلفاتهر سال  ،  و بر این مبنا میلیمتر درنوسان است 700 -4200

تحلیلی و استفاده از داده های میدانی و کتابخان  ای سعی بر ارائه  مفهاهیم و یافته     -توصیفی مقال  فوق با رو  تحقیق

 هایی جهت تبیین نقش مدیریت مناسر و یکپارچ  بر منابع آب موجود در کشور میباشد.

 ،  ، تنش آبیداری، مدیریت منابع آب،اکوسیستم، آبخیزمنابع آب  :لغات کلیدی

 :مقدم  
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بهره برداران  و مدیریت بر پهن  همزیستی مسالمت آمیزعوامل طبیعی و  تعریف کلی عبارت است از ری در یک آبخیزدا

با محهیط پیرامهون خهود      شایست   یرا ب  نحو "عدالت همزیستی"این بدان معنا است ک  انسان می بایست  های آبریز.

راستا سنگین شدن کف  تهرازو به  سهمت بههره     جلوگیری نماید، در این اکوسیستم تعادل  برقرارنموده و از برهم خوردن

، باتوج  ب  رشد فزاینده جمعیتی، نقش انسان به  عنهوان تهاثیر    سیستمبرداران یعنی تشدید تخریر و فرسایش . در این 

تری  نقشی تخریر کننده ،صورت ادام  روند کنونی ودخالت های بی روی در  واست  اجتناب ناپذیر گذارترین بهره بردار

استعداد اراضی، خسارت  از سرزمین بدون درنظر گرفتن ، بهره برداری نابع آبازم خواهد نمود. استفاده غیراصولی ایفا را

مله  اقهداماتی اسهت که  در  ناپایهدارنمودن بیوسهفر       ب  اکوسیستم اولی ، قطع درختان و حذف پوشش های گیهاهی ازج 

توزیهع آب در کشهور    اورزی حکایت از این امر دارند که  کش . آمارهای ارائ  شده توسط وزارت نیرو و وزارت جهادموثرند

%  می باشد. این در حهالی  2% و صنعت 7% ، شرب   91  و حق آب  تاالب ها و دریاچ  ها  بخش کشاورزی 3منحصر ب  

ابع آبی آن کشهورها را شهامل   درصد از کل من 45-55سهم آب در بخش کشاورزی  ،است ک  در کشور های توسع  یافت 

  .دشومی 

همننین منابع آب زیرزمینهی   طبیعی و و، دریاچ  های مصنوعی رودخان  ها از  ،باغی و دربخش کشاورزیآب مصرف   

میلیون هکتاراراضی کشهاورزی   9 در  ) کرتی و غرقابی(رو  سنتیب   غالبا  و  طرق مختلف بنیز و  آبیاری تامین شده 

داللت بر این مطلهر داردکه  تولیهدات زراعهی و      وزارت جهادکشاورزی ار، نکت  حائز اهمیت در آمداجرا می گرد و باغی 

بها  ! درصد از راندمان تولید راشامل می گردد 50 -55هینگون  تناسبی با میزان آب مصرفی نداشت  و تنها ، باغی  کشور

 تعهرق و تبخیهر و  ،خشک و نیمه  خشهک  آب در مناطق  عمده هدر رفت عنایت ب  موارد فوق مشخص می شود ک  دلیل

براسهاس گهزار  سهازمان     ضمن اینک ،است.  کشاورزینادرست آبیاری در بخش اعظمی از اراضی  رو  هایهمننین 

رصهد از  د 62بیش از   ، این واقعیت نیز آشکار می گردد ک  2008در سال  منتشر شدهجهانی خواربار و کشاورزی)فائو( 

باعه    لجها  گسهیخت ،   ههره بهرداری ههای   ایهن ب  می نمایند و استفادهابع آب های زیرزمینی من اززمین های کشاورزی 

 شده است. ایران نواحی مرکزی دشت های بسیاری از  "نشستفرو"

و از ایهن   مترمکعهر در سهال  اسهت   1750بالغ بهر   معتقدند ک  سران  آب درکشورهیدرولوژیست ها  ،ع وه بر این موارد

فزاینهده رشهد   . ضمن اینک  با توجه  به  نهر     دمحسوب می شو  "یتنش آب"منظر، ایران را درزمره کشورهای مواج  با 

سهال   مترمکعهر در  1200آب )کمتر از  بحران با درگیر از جمل  کشورهایکشور عزیزمان ایران،  جمعیت درکشور، مآال
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 نکته  ک  بسیاری از صاحر نظران و استراتژیسهت ههای ژئهوپلیتیکی بهر ایهن       شایان ذکراست. برای هر نفر( خواهد شد

، در بین کشور های دارای مرز آبی مشترک یا منابع آب های مرزی، مناقشات عدیهده  در آینده ای نزدیکک   تاکیددارند

   ای روی خواهد داد .

 :مواد و رو  ها

اقدامات آبخیزداری ب  س  رو  مکانیکی ، بیولوژیکی و بیوتکنیکی در طرح های اجرائی پهیش بینهی شهده و در نهایهت     

براسهاس   ایهن اقهدامات،  . هریهک از  ی آبخیهز، اجهرا مهی گردنهد    ت پروژه ای در مناطق مختلف حوزه هاعملیات ب  صور

بها خطرتخریهر و    در منهاطقی که   مکهانیکی   -مهندسهی بل توصی  بوده ضمن اینک  عملیات قا ،مقتضیات زمان و مکان

 سهازه ههای مکهانیکی و    هزین  زیاد  ، در اولویت  قراردارد. لیکن،ب  دلیل سرعت عمل بیشتر ،می باشندمواج  فرسایش  

یکی و عملیهات  اقهدامات بیولهوژ  در بلند مدت چاره ساز نبهوده فلهذا، تلفیهق    این عملیات پایین بودن عمر مفید سازه ها، 

کاهش فرسایش و تولید رسوب  ،  باع کشور منابع آب ریتمدیدر نفوذپذیری و اثر بخشی  ع وه بر  ، می تواندمکانیکی

 . گرددنیز  زحوزه های آبخی

 نوع خطر اصلی حوزه های آبخیز را تهدید می نمایند: دو

 ایخطرات درون منطق   -1

 خطرات برون منطق  ای   -2

حوض  ها رابا تخریر مواج  می نمایند، عبارت است از:  خسارت ب  منابع آبهی   خطراتی ک  ب  شکل درون منطق  ای : -

اولیه  و درنتیجه  عهد  اسهتقرار      های خسارت ب  اکوسیستم مان تمرکز،افزایش ز و خاکی، افزایش جریان های سطحی،

 .دپوشش گیاهی خصوصا در حوزه های آبخیز  گرد

ایهن درحهالی   شکل مهی گیهرد.    بع اصلی ب  مناطق جدیدادر نتیج  انتقال آب و خاک ، ازمن :خطرات برون منطق  ای -

درکهاربری  سهبر تغییر ، هها پ یا دشتی، جلگ  ای و ناطقمهاجرت جمعیت از محدوده سردشت ها ب  م انتقال واست ک  

تخریهر منهاطق   سهی ب ههای ویرانگهر،     وقهوع ، سریع سهدهای مخزنهی  پر شدن بروزخساراتی ازجمل : ،  انهایتاراضی و 

نتهای  عملیهات    ها در کشور  انجا  شده ک برخی پژوهش در این زمین ، می گردد. سکونی ، جاده ها و خطوط ارتباطیم

و روغنهی،   1385، محمهدی گلرنهو و همکهاران،    1389اری را مورد پایش قرار داده است. تیمهوری و همکهاران،   آبخیزد

 اند.از جمل  پژوهشگرانی بودند ک  در این زمین  تحقیقاتی داشت  1391
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 تحقیق:  رو

برای   تحلیلی می باشد. در این تحقیق –تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و رو   آن ب  شیوه توصیفی 
تجزی  و تحلیل اط عات و ارائ  راهبردهای الز  اط عات و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخان  ای جمع 

 آوری گردیده اند. اط عات مورد نیاز بابت ارزیابی نیز بصورت میدانی انجا  شده است. 
 

 مطالعه موردی :

 27 40́˝تها 35˚  24΄  05˝طول شهرقی و  47˚  57́  15˝تا  47˚ 54΄ 44˝حوزه آبخهیز ای نلو در محهدوده جهغرافیائی

زیهر   5شمالی در غرب روستای سرایجوقو در محدوده سامان  عرفی ایهن روسهتا قهرار گرفته  و از     جغرافیائی عرض  35˚

یلی اجرائهی  زیرحوزه هیدرولوژیک و یک زیهر حهوزه غیهر هیهدرولوژیک( تشهکیل یافته  اسهت. مطالعهات تفضه          4حوزه)

عملیهات   1383-85های   و ب  دنبال آن طی سههالنجا  گرفتهکتار ا 1773و در مساحت    1380یزداری  در سال آبخ

درجه    5/9میلیمتر و میهانگین دمهای سههالیان      7/347  ضبارندگی متوسط کل حو اجرائی آبخیزداری اجرا شده است.

 باشد.سانتیگراد می

مترمکعر بند خشهک  چهین    3354 :حوزه مذکور انجا  گرفت ک  شهاملدر طول این مدت عملیات اجرائی متعددی در 

 سازه بوده است. 78مترمکعر بند توریسنگی در قالر  1621سازه و 769در قالر 

 

 پارامترهای حوزه ای نلو -1جدول

 مساحت زیر حوزه

 )هکتار(

 ارتفاع متوسط

 )متر(

 محیط

 )کیلومتر(

 شیر متوسط

 )درصد(

 زمان تمرکز

 )ساعت(

 بارندگی سالیان  شکل ضریر

 )میلیمتر(

 دمای سالیان 

 )سانتیگراد(

1 6/165 1996 976/4 6/12 3/0 49/0 8/347 4/9 

2 5/242 2013 437/7 4/11 48/0 24/0 3/350 4/9 

3 5/681 2017 462/11 4/10 86/0 5/0 9/350 4/9 

4 6/335 2004 761/8 3/11 7/0 26/0 4/349 4/9 

5 8/347 1950 123/11 9/13 - 21/0 8/340 6/9 

 5/9 7/347 57/0 23/1 6/11 875/17 2000 1773 کل حوزه
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 نقش  جانمائی عملیات مکانیکی اجرا شده در  حوزه آبخیز ای نلو -1شکل 

 

 :نتایج ارزیابی  -

 
 :دهبرآورد آب ذخیره ش -الف

دد. بهرای بهرآورد   گهر خازن سهدها بهرآورد مهی   رواناب سالیان  و پتانسیل آب قابل ذخیره در م با توج  ب  تعداد احتمالی  

  مورد مطالعه  اسهتفاده شهد که      بهادربیو و تعمیم نتای  آن ب  حوضاز اط عات ایستگاه هیدرومتری  ها، روانابتعداد 

 ههای احهداثی  نتای  ب  دست آمده نشهان داد که  سهازه    .باشدمورد رواناب ب  طور متوسط در سال می 10حاکی از وقوع 

ههای  مترمکعهر بهرای سهازه    4408های توریسهنگی و  مترمکعر برای سازه 3217مترمکعر آب) 7625نترلپتانسیل ک

 38125 و استحصهال  درصهد وقهوع روانهاب، امکهان کنتهرل      50سال با فرض احتمهال   و در طولخشک  چین(را داشت  

نوات مختلهف مقهدار کهل آب ذخیهره     ها در سه ای هر یک از سازه. با استفاده از مقادیر ذخیرهرا دارا می باشندمترمکعر 

ههای زیهرین    تمامی آب ذخیره شده با نفوذ ب  الیه  ب  دست آمد ک  ب  طور تقریر،  88ایان سال شده از زمان اجرا تا پ

 ( 2شماره  جدول)آب زیرزمینی اضاف  شده است. 
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 برآورد روان آب کنترل شده از زمان اجرای عملیات مکانیکی)متر مکعر( -2جدول 

 آب ذخیره شده تجمعی آب ذخیره شده سالیان  عمر سازه سال

1384 1 10815 10815 

1385 2 34972 45787 

1386 3 38046 83833 

1387 4 38046 121879 

1388 5 38046 159925 

 

  گر دریافت کخوانی دارد.این پژوهش( در حوزه آبخیز حیدری چهارمحال هم1391نتای  ب  دست آمده با نتای  روغنی)

 تاثیر بر نفوذ عمقی و ذخیره رواناب، جریان سی ب را نیز کنترل نموده است. عملیات آبخیزداری ضمن

 

 سیالب: اوج دبی عیینت –ب

از رو  دلیل عد  وجود ایستگاه هیدرومتری، ب  وبرای بررسی میزان تاثیر احداث بندهای رسوبگیر بر دبی اوج سی ب  

scs ههای کوتهاه مهدت    ز تعیین مقادیر زمان تمرکز، زمان تأخیر، زمان اوج، مقدار بهار  استفاده شد. در این رو  پس ا

تهای  به    ن د.حجم رواناب  محاسب  گردی ،برابر زمان تمرکز و ..... هیدروگراف سیل استخراج و از طریق سطح زیر منحنی

ها کاهش در هم  زیر حوزه حجم سی ب ،پس از اجرای عملیات مکانیکی دهنده این مطلر است ک نشان  دسهت آمهده

 یافت  است.

 

 
 مقایس  حجم سی ب با دوره بازگشت مختلف -2شکل                                       
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دریافتند ک  این عملیات دبی اوج سیل را کهاهش   های آبخیزداری ( در بررسی عملکرد پروژه1389تیموری و همکاران)

آبخیهزداری را   ههای اجرای طهرح ( 1385ی گلرنو و همکاران)داشهت  است. محمدداده و نقش مثبتی در حفاظت خاک 

 .  اقتصادی این عملیات را نیز تأیید می نمایندو توجی دارای اثرات مثبت دانست 

 

 پروژه های اجرا شده در سطح حوزه -2شکل 

 

 

 :کنترل فرسایش و رسوب گذاری  -

وضعیت فرسایش و رسوب حوضه    EPMگذاری،  با استفاده از رو  ب فرسایش و رسو برای بررسی اقدامات اجرایی در

میهزان  گیهر،  های ب  دست آمده دراثر احداث بندهای رسوب. براساس دادهقبل و پس از عملیات مورد ارزیابی قرار گرفت

رسهوب   مترمکعهر  11740 درصد کاهش یافت  و جمعاً  9 متوسط ها ب  طورگذاری در اکثر زیر حوزه فرسایش و رسوب

کمتهرین کنتهرل   بیشهترین فرسهایش و  و   4در زیر حهوزه  و کاهش فرسایش کنترل رسوب کنترل شده است. بیشترین 

 ( 4و  3شکل های  ) می باشد. 1مربوط ب  زیر حوزه رسوب ب  دلیل تعداد کم سازه های هیدرولیکی، 



 

 8 

 
 های ای نلودر زیر حوزه مقایس  تغییرات فرسایش -3شکل

 

 
 های ای نلویس  تغییرات رسوب ویژه در زیر حوزه مقا -4شکل 

 

به    1235ر سهال و فرسهایش ویهژه از    تهن د  20780ب   22761فرسایش کل حوزه در اثر اجرای عملیات آبخیزداری از 

دلیل عد  اجرای عملیات  تن در کیلومتر مربع در سال کاهش یافت  است. وضعیت پوشش گیاهی و مراتع حوزه ب  1128

  ای نداشت  است. یکی تغییرات قابل م حظ بیولوژ
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 پروژه های اجرا شده در سطح حوزه -3شکل 

 

 :یافت  های تحقیق

اضی کشاورزی و باغات نیز ب  رو  سنتی انجها  مهی   آبیاری ار و شخم در جهت شیر،  ای نلو حوض در برخی مناطق  

انجها   بوده و در نتیجه   عمق کم خاک، فاقد حاصلخیزی  %  و ب  دلیل15گیرد. اراضی تحت کشت، در شیر های باالی 

 نیهز بها   کلی  تیپ های مرتعهی  . ضمن اینک شده است فرسایش بارانی و سطحی عملیات زراعی باع  هدر رفت خاک و 

 .مرتع منفی می باشدگرایش اج  بوده ووموضعیت ضعیف 

مترمکعهر نهزوالت جهوی     38125 جمعهاً  ،گابیونیسازه خشک  چین و  847انجا  عملیات آبخیزداری مشتمل بر:  لذا با

حجم سی ب با دوره های بازگشت مختلهف   . ع وه بر این موارد،  استنیزکاهش یافتو دبی اوج سی ب  هاستحصال شد

  .است درصد کاهش داشت  9و رسوب گذاری نیز با خاک درصد و فرسایش  20ب  طور متوسط 

 

 بح  و نتیج  گیری:

 رشهد  تغییرات آب و هوائی ، بهره برداری های بی روی  و غیر اصولی از منابع آب و همننهین  ایران، موقعیت جغرافیائی 

ینه   مهدیریت به  اهکارها و تمهیدات الز  برایب  ما این هشدار را می دهد ک  هرچ  سریعتر ب  دنبال ر، فزاینده جمعیت

به    کشهور در ن واقعیت است که  بیشهترین سههم آب   یمبین ا ،نکت  حائزاهمیت دراین تحقیق .برمنابع آبی کشور باشیم

مصهرف آب و تولیهدات کشهاورزی و     ، ع وه بر آنک  هینگون  تناسبی دراین منظر از بخش کشاورزی اختصاص داشت  و

در حهد فاصهل   ایهران   قرار داشهتن  ،غیرمتعارف این عملکردب    راندمان تولید نیز منفی می باشد. ،بلک  ندارد باغی وجود

کمربندخشک کره زمین اضاف  نمائیم تها مشهخص شهود که      روی بر م فشار و پرفشارو زاوی  تابش خورشید را مناطق ک

 . وجود دارد یفات آبتل چ  میزاننیم  خشک،  مناطق خشک ودر

بدون توج  ب  پدیده ک  است ب  بهره برداران داده  فرصت رااین وگرانی تجهیزات آبیاری تحت فشار،  آب بهای بسیار کم

رو  آبیهاری سهنتی) غرقهابی، کرتهی و جهوی       ، بها در کشهور  بسیار زیاد همننین تبخیر و تعرق غییرات آب و هوائی وت

 به  رشهد   را ب  شکلی فزاینده افزایش دهنهد! رونهد رو  منابع آب های سطحی همننین و بهره برداری از چاه ها پشت (،  

 بها نیهز  تهامین موادغهذائی   آن تبهع  به    و ایش یابهد افهز  ، شرب و صنعتجمعیت باع  شده ک  نیازهای بخش کشاورزی
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اعمال رو  های ب  زراعی و همننین تغییرالگوهای آبیاری ازسنتی  در صورت ،ب  یقین هرهزین  ای قابل توجی  گردد!!!

بههره بهرداری ههای بهی رویه       از ایهن طریهق،    بلکه   ارتقاء دادرا  تولید درواحدسطح راندمان می توان  ب  مدرن، ن  تنها

دکه  سهطوح آب ههای    ایهن تغییهرات سهبر مهی گرد     سهریعتر  و هرچه   ب  موقع ، اعمالنیزکاهش می یابد ازآبخوان ها

باع  ای  عملیات مکانیکی و سازهیندگان نیز با افتی شدید مواج  نشوند. آو درنهایت ذخایرحیاتی  شده زیرزمینی تثبیت

مناطق باالدستی، افزایش پوشش گیاهی، افهزایش   های سطحی، کاهش میزان فرسایش، حفظ رسوبات در کاهش هرزآب

 دسهت  ها و قنوات، جلوگیری از خسارات سیل و رسوب ب  ابنی  و اراضهی پهائین   های زیرزمینی و آبدهی چشم  سطح آب

 و..... می گردد.

 پیشنهادها: 

ئه  نمهود، امها  درصهورت     را ارا عاجهل عوامل طبیعی و تغییرات اقلیمی نمی توان چاره ای سریع و راهکاری  درمواجه  با

با عوامل طبیعی و غیرقابهل کنتهرل، تمهیهدات مناسهر      در مقابل  ،جایگزینی مدیریت ریسک با مدیریت بحران می توان

ح آبخوان ها درحد متعهارف  ، سطکاهش یابد بدیهی است ک  هرچ  تلفات و هدررفت آبگذاشت.  تری را ب  مرحل  اجرا

جهامع  دیریت در راستای نیهل به  اههداف مه    آن منتفع خواهندشد.  بر این اساس و ه نیز ازتثبیت شده و نسل های آیند

پیشنهادهائی ب  شرح همننین پیشگیری از پائین رفتن سطح آبخوان ها ،  ، مدیریت منابع آبی کشور وحوزه های آبخیز

 د:گردذیل ارائ  می 

 با انجا  عملیات مکانیکیاستحصال رواناب  .1

 ایجاد پوشش های گیاهی و اقدامات بیولوژیکی) احیاء و توسع  مناطق جنگلی (خاک با افزایش نفوذپذیری   .2

 کاهش شیر عمومی آبراه  ها   .3

 تغذی  آبخوان ها از طریق پخش سی ب  .4

 زیرزمینیآب هدف تغذی  سفره های  بااحداث چاه در دشت های سی بی  .5

 ب هدر رفت آ وکاهش سطح تبخیر   منظورب مکان یابی مناسر سدهای مخزنی، .6

 خش کشاورزی باستفاده از آبهای غیرمتعارف و خاکستری در   .7

و   درصد کهاهش  70تا  30تواند مصرف آب را بین  میک   ) تحت فشار(آبیاری از سنتی ب  مدرن  تغییر رو  .8

 .درصد افزایش دهد 90تا   20 را   میزان تولید محصول ،زمان هم
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ره بهرداران  بها پرداخهت یارانه      دولت و واگهذاری آن به  بهه    تحت فشارتوسطآبیاری  و ادوات الف( تامین تجهیزات

 بلندمدت ) اقدا  تشویقی (ا اقساط ب وتسهی ت بدون کارمزد

برای بههره   ب  هیچ وج   ک  باالتعرف  ای  بافزایش آب بها و حق آب  ب( پس از واگذاری تجهیزات ب  بهره برداران، ا

)  نهد. ملز  ب  تغییر رو  آبیاری ازسنتی به  تحهت فشهار گرد    ،ن طریقباشد تا از ایصرف  اقتصادی نداشت  ان بردار

 اقدا  بازدارنده وآگاهی دهنده(  

 رجیحاً سرپوشیده ایزول  شده وت سیمانی، احداث کانال های آبرسانی انتقال آب ب  مناطق کشاورزی با .9

 درمناطق خشک اخصوصبزرگ پرهیز ازساخت سدهای مخزنی  .10

عبور می  دیاپیرهائی ک  از روی گنبدهای نمکی و و مسیل ها آبراه  ها انحراف مسیر ارتقاء کیفی رواناب ها با .11

 .  نمایند

 احداث کانال های زه کش زیرزمینی باهدف :  .12

و  و همننین کاهش خطرزمین لغز  در منهاطق پرخطهر  تثبیت آن  ، برایدر دامن  ها های اضافیالف( خروج آب 

 پرجمعیت

 ل ها ی تعبی  شده جهت امورکشاورزی و شرب دا انتقال آب های اضاف  ب  محب( 

 افزایش ضریر امنیت درمناطق مسکونی وهمجوارج( 

 با کم آبی ودرج  حرارت محیطی باال) ترجیحا استفاده ازگون  های بومی ( . استفاده ازگون  های سازگار13

یهر رویکهرد جوامهع محلهی،     غیهای نوین آبیهاری مهی توانهد درت    در این شرایط نقش آموز  دهندگان و مروجین رو 

و در  ب  یقین حل مشک ت مزبورنیازمند نگرشی سیستمی اسهت ، بسیارموثر واقع گردد. روستائیان، کشاورزان و باغداران

جهاد  :های سطوح عالی ومیانی  وزارتدرجامع و هدفمند در صورت تعامل و تشریک مساعی عزمی ملی و این راه تنها با

تهوان اثربخشهی    مهی   کشهور،  و همننهین سهازمان هواشناسهی   نیرو  ، شتیبانی نیروهای مسلح، کشور، دفاع وپکشاورزی

جهت بههره وری بهینه  ازمنهابع آبهی کشهور،گا  ههای       درمدیریتی یکپارچ  ومدون  بارا تاحد زیادی ارتقاء داد واقدامات 

 موثری را برداشت.

 منابع:
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