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  :چکیده
حفظ آب و خاك براي هر کشور بـه  . هاي اخیر افزایش تقاضاي آب موجب کاهش منابع آب تجدید شونده شده استدر دهه

باعث رشد گیاه و تولیـد محصـوالت کشـاورزي و    رهائی بسیار ارزشمند اهمیت فراوان دارد چرا که این دو عنصعنوان سرمایه
بـرداري اصـولی ایـن دو    رشــد جمعیت و نیاز روزافزون به مـواد غـذائی، حفـظ و بهـره     شــوند و با توجه به روندجنگلی می

-تواند نقش مهمی در باال بردن شـاخص ها و مشکالت میریزي و مدیریت منابع آب با تمام پیچیدگیبرنامه. اهمیت می یابد
برداري مناسـب و بهینـه از منـابع آب و     یکی از روشهاي مناسب و اجرایی در کشور جهت استصال و بهره.هاي آب ایفا نماید

آبخیزداري فرآیند شناخت، برنامه ریزي، سیاست گـذاري و تنظـیم یـک    .خاك ،اجراي پروژه ها و عملیات آبخیزداري میباشد
وارد با حفظ و احیاء منابع پایه و بهره برداري معقول از منابع طبیعی دریک حوضه آبخیز، بـدون   مجموعه اقدامات در ارتباط

از اثرات جانبی حفظ آب و خاك و افـزایش رطوبـت خـاك میتـوان بـه تقویـت       .اثرات زیان بار در محیط طبیعی استمدن آ
کشـاورزان  (و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم محلی ) پوشش طبیعی جنگلی و مرتعی و یا کشاورزي(پوشش گیاهی 

به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت کـه اقـدامات   . اشاره نمود )و دامپروران و بهره برداران از محصوالت فرعی جنگل و مرتع
آبخیزداري چند منظوره بوده و بسیار مقرون به صرفه میباشد و از طرف دیگرمبانی اجرایی آن از تکنولوژي بسیار ساده و کم 

رد نظر با در نظر گرفتن و در مقاله مو.هزینه استفاده کرده و براحتی توسط مردم محلی قابل پیاده سازي و الگو برداري است
توصـیفی و اطالعـات میـدانی از     -تبیین مفاهیم پایه این علم و اشاره به موفقیتهاي اجرایـی آن و بـا روش تحقیـق تحلیلـی    

اجراي پروژه هاي آبخیزداري، نقش، جایگاه و اثربخشی  اجراي پروژه هاي آبخیـزداري در استحصـال و بهـره بـرداري آب در     
  .دکشور بیان خواهد ش

  آبخیزداري ، استحصال آب ، کنترل سیالب ، مدیریت منابع آب و خاك: لغات کلیدي
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  :مقدمه -1
اجتمـاعی  و بقـاي اکوسیسـتمهاي حیـاتی محسـوب       –آب همواره بعنوان یک ضرورت انکار ناپذیر براي توسـعه اقتصـادي   

میلیمتربارندگی سالیانه که کمتر ازیک سوم متوسط بارندگی جهانی اسـت،جزو   250کشور ایران با داشتن میانگین . میگردد
توزیع ناهمگون مکانی و زمانی بارشـها و تقاضـاي روزافـزون بـراي مصـارف مختلـف       . اقالیم خشک حیاتی محسوب می شود

از یک سـو محافظـت از منـابع آبـی و توسـعه پایـدار       . است مدیریت منابع آب را با فرصتها و چالشهاي مهمی مواجه ساخته
بعنوان یکی از مهمترین راهبردهاي مدیریت دانایی محور کشور مطرح بوده و از سوي دیگر تقاضاي روزافزون بـراي افـزایش   

افـزایش جمعیـت و بـویژه جمعیـت شـهري و محـدودیت منـابع آب        . سهم مصرف در بخشهاي مختلف  در پیش رو میباشد
صـمدي  ( ین ما را بر آن وا می دارد که توجه ویژه اي به مقوله تـامین و مصـرف آب در سـطح کشـور را داشـته باشـیم      شیر

آب و مدیریت مطلوب آن در دهه هاي اخیر به حدي حیاتی و مهم گردیده کـه بـر اسـاس تصـمیم مجمـع      .)1385بروجنی،
ه هر سال بعنوان روز جهانی آب نامگـذاري گردیـد و   روز دوم  فروردین ما 1992عمومی سازمان ملل متحد در نشست سال 

نامیده شده است تـا   "آب براي زندگی  "بعنوان دهه بین المللی براي فعالیت در ارتباط با شعار  2015تا   2005سالهاي 
و نیـز   از این منظر اهمیت موضوع آب بعنوان موضوعی بحرانی که نقش غیر قابل انکاري در امر توسعه پایـدار ، کـاهش فقـر   

وقوع بالیایی چون سیالب هاي شدید و مخرب، خشکسالی هـا و گـرد و غبـار،     .سالمت و بهداشت انسان دارد را روشن سازد
ناپایداري دامنه ها، افت منابع آب هاي زیرزمینی، موجب آسیب هاي جبران ناپذیر زیست محیطی و در نهایت فقر اقتصـادي  

شود که در سال هاي اخیـر وقـوع سـیل     می مشاهده ایران طبیعی بالیاي به دقیق نگاهی با. شود می اجتماعی ثباتی و بی
از چـالش هـاي مهـم کشـور     ، خشکسالیهاي ممتد و وقوع حریقهاي گسترده در عرصه هاي جنگلـی و مرتعـی    هاي متعدد 

 بخـش کشـاورزي    در حال حاضر نیز ، کاهش بارش، افزایش بی سابقه مصرف بویژه در  )1388وزارت جهاد کشاورزي،(.است
متـري سـطح آبخـوان     20میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، افت حـدود   11حدود موجب شده تا   با 

اسـاس پـیش بینـی مـدلهاي      از طرفی بـر . گیریم متر مکعب در معرض تنش آبی قرار  1670هاي کشور و سرانه آبی حدود 
و  میلیمتر کاهش خواهد یافـت   220میلیمتر در سال به  250کشورمان از حدود سال آینده متوسط بارندگی  50اقلیمی در 

متر مکعب تقلیل  یافته و مطمئنا شرایط  مـدیریت منـابع آب و مـدیریت منـابع طبیعـی       1000سرانه آب موجود به حدود 
و منـابع   ت منـابع آبـی   و این موضوع لزوم توجه جدي به برنامه ریـزي اصـولی در مـدیری   پیچیده تر و غامض تر خواهد شد 

  )1389شفقتی،(. کشور را نشان می دهدطبیعی 
  

 :مواد و روش ها     -2

  :تعریف و مفهوم آبخیز -1- 2
در وجه اول  .یکی و جه ایستاي فیزیوگرافیک هیدرولوژیک آن ودیگري وجه پویاي کارکردي آن. تعریف آبخیز دو وجه دارد 

آبخیز عبارتست از پهنه اي که تمام رواناب ناشی از باران وارد بر آن را بهمـراه رسـوبات و مـواد محلـول در آن روانـاب ،یـک       
در وجه دوم آبخیز یک اکوسیسـتم پویـا     .هاي کویري دریافت میکنند و یا چاله) دریا تاالب دریاچه، (آبراهه یا یک آب انباشت 

اقتصادي و بیوفیزیکی است کـه بـالقوه مشـتمل بـر جوامـع روسـتائی و عشـایري و شـهري، منـاطق           ـ  و یکپارچه اجتماعی
زیستگاهها ي حیات وحـش و آبزیـان منـابع آب و حتـی محـدوده هـاي صـنعتی         کشاورزي و جنگلی و مرتعی وتفرجگاهی ،

  )1385ی،صمدي بروجن( و )1388وزارت جهاد کشاورزي،( .خدماتی و تأسیسات ارتباطی میباشد ،



 

  :تعریف و مفهوم آبخیزداري -2-2
آبخیزداري عبارتست ازمدیریت حوزه آبخیز بر حسب اهداف مدیر آبخیز بهمین دلیل در  در یک تعریف بسیط و عام ،

و گاه به مدیریت اراضی  اراضی ملیآبخیزداري گاهی به مدیریت   دهه هاي پیشین بر حسب مساحت و کاربري غالب اراضی،
در حالیکه امروزه با توجه بـه تعـدد کاربریهـا و پیچیـدگی دخالتهـاي      . ا به مدیریت منابع آب تعبیر شده است کشاورزي و ی

از آبخیزداري تعـاریف کـاملتري ارائـه شـده اسـت کـه تلفیقـی از          انسان دریک حوزه و بر اساس جدیدترین اصول مدیریت،
بـراي برنامـه ریـزي یکپارچـه         iterativeآبخیزداري یک فرایند رفت و برگشـتی  : جدیدترین و معتبرترین آنها چنین است

integrated   خـدمات بـدون   و مدیریت هماهنگ کلیه منابع موجود در یک آبخیز به منظور بهینه سازي تولید محصوالت و
  )1388وزارت جهاد کشاورزي،( .میباشد) آب و خاك (آسیب رساندن به منابع پایه 

  :یافته ها  -3

  :ارزیابی برنامه هاي آبخیزداري دراستحصال آب و افزایش تراز سفره هاي آب زیرزمینی  -3-1
آبخیزداري در ایران بسـیار  باید اذعان داشت که متأسفانه تحقیقات اساسی انجام شده در زمینه حفاظت خاك و   

هرچند نتایج عنوان . محدود بوده و آنچه که نیز صورت گرفته داراي نواقص علمی و زیربنایی در بیشتر موارد است
شده درپاره اي گزارشات را باید بسیار محتاطانه مورد استفاده قرارداد ولی ارائه آنها می تواند به عنوان رهاوردهاي 

   .و آغازي بر تحقیقات ضروري در کشور باشد اولیه درنظرگرفته شده
   هـاي سـنتی و مـدرن آبخیـزداري مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت           در استان آذربایجـان غربـی، روش

هـاي   روش) B/C(هاي سنتی، کمتـرین و بیشـترین بـازده اقتصـادي     در این بررسی سازه. ]81بروشکه،[
میـزان رضـایتمندي جامعـه محلـی از ایـن      . است گزارش کرده 8/3و با متوسط  7/7و   3سنتی را برابر  

همچنـین در ایـن بررسـی    . درصد متوسط به باال ارزیـابی شـده اسـت    7/98درصد زیاد و  5/68اقدامات 
گـزارش   3/2و با متوسط  4/3و   8/1را برابر ) B/C(هاي مدرن، کمترین و بیشترین بازده اقتصادي سازه

درصد متوسط به باال  75درصد زیاد و  1/32ز این اقدامات میزان رضایتمندي جامعه محلی ا. کرده است
  .هاي سنتی نسبت به مدرن را گزارش کرده است بر این اساس، برتري روش. ارزیابی شده است

 هاي سنتی و مدرن آبخیـزداري را در دو تحقیـق متـوالی مـورد بررسـی قـرار        در استان کردستان، روش
شناسـی متفـاوتی انجـام گرفتـه اسـت، در ایـن        که بـا روش  این بررسی. ]86و  85حبیبی،[گرفته است 

هـاي مـدرن بـا بـازده      و روش 3/4و   52/2بـین  ) B/C(هـاي سـنتی بـا بـازده اقتصـادي      مقایسه، روش
هـاي سـنتی بـه عنـوان      در این گزارش نیـز روش . گزارش کرده است 44/2و   9/1بین ) B/C(اقتصادي

  .هاي برتر معرفی شده است روش

 ارئـه گردیـده  اسـت هزینـه     )   1387( طرح تحقیقاتی که توسط فروغـی و همکـاران     براساس گزارش
ریـال و    4288برابـر   1384متوسط یک متر مکعب آب براي سدهاي خـاکی براسـاس قیمتهـاي سـال     

متوسـط قابلیـت استحصـال آب در طرحهـاي     . ریال میباشـد  5757برابر  1387براساس قیمتهاي سال 



 

کـه قیمـت هـر هکتـار      87میباشد که با احتساب قیمتهاي سـال   متر مکعب 36000حدود آبخوانداري 
. ریـال خواهـد بـود     555بوده هزینه  استحصال آب حـدود  میلیون ریال  20عملیات آبخوانداري حدود 

مقایسه دو عدد مذکور بیانگر این نکته است که هزینه استحصال آب توسط سـدهاي خـاکی بـه نسـبت     
 .  برابر است 10.3خوانداري حدود استحصال آب توسط سیستم آب

         در حوزه باب گهر زرند کرمان ، با انجام عملیات آبخیـزداري همـراه بـا احـداث بنـدهاي خـاکی ، دبـی
در . رسـیده اسـت  ) برابـر  2حـدود  (لیتر بر ثانیه  2/7لیتر بر ثانیه به  85/3قنات و چشمه از  32متوسط 

سد خشکه چـین، در هـر بـار بـارش      115مالتی و  -سد سنگی 6بند خاکی ،  48همین حوزه با اجراي 
 . حدود یک میلیون متر مکعب آب ذخیره می گردد

  متر مکعب سدهاي مالت دار ، در هر مرحلـه   7000بند خاکی و  97در حوزه پنج کوه کرمان با احداث
بارش حدود یک میلیون متر مکعب آب ذخیره می گردد و پـس از اجـراي عملیـات آبخیـزداري ، دبـی      

قنات اندازه گیري شده، دبی متوسـط   13برابر افزایش یافته است در  3تا  5/1نات ها و چشمه ها بین ق
 .لیتر بر ثانیه بوده است  20و پس از آن  12پیش از آبخیزداري 

  8/9قنات و چشـمه قبـل از اجـراي عملیـات آبخیـزداري       23در حوزه زاویر رفسنجان ، متوسط آبدهی  
 . لیتر بر ثانیه شده است 2/19لیتر بر ثانیه بوده و پس از آ ن،  

  پروژه کنترل و پخش سیالب داالنکوه فریدن :  

راهم نموده است با تغذیه ایـن مقـدار آب   میلیون متر مکعب سیالب را ف 5اجراي این پروژه امکان تغذیه ساالنه    
   .متر شده است 3آب زیر زمینی متوقف شده است بلکه باعث باال آمدن سطح آب تا حدود  نه تنها افت سطح

  کنترل و پخش سیالب باغ سرخ شهرضا :  

رفتـه  با اجراي این طرح مشکل افت سطح آب زیرزمینی در این دشت کاهش یافته و براساس ارزیابی صـورت گ    
  . میلیون متر مکعب آب به سفره تغذیه شده است 8/7حدود  1376-77در سال 
  پروژه کنترل و پخش سیالب سرآسیاب اردستان :  

هزار متر مکعب سیالب از خسـارت    830با اجراي این پروژه در سرآسیاب شهرستان نطنز و مهار بیش از            
کـه   6/3/85در بارنـدگی  . ي سرآسیاب جلوگیري بعمـل آمـده اسـت   دست و شهر اریسمان و روستا به اراضی زیر 

قادر به کنترل و مهار سیالب شده است در حالیکه در اراضی خارج از محدوده  بصورت رگبار بوده است این پروژه 
  .میلیارد تومان برآورد شده است 3معادل  پروژه خسارات زیادي به اراضی وارد کرده است که 

  حوزه آبخیزبالن نائین پروژه آبخیز داري :  



 

بـر اسـاس انـدازه      .این پروژه به منظور مقابله با خشکسالی و تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزي منطقه اجرا شده است 
برابر افزایش یافته است که این مسئله باعث افزایش سطح زیر کشت و بهبود  4گیري بعمل آمده، آبدهی قنوات منطقه تا 

  . الت اجتماعی شده استآبیاري و حل مشک
  در ارزیابی پروژه هاي آبخیزداري استان کرمان نتایج ذیل را گزارش نمود) 1380( میجانی: 

 
همچنین برخی  گزارشات ارزیابی برخی اقدامات آبخیزداري  در سطح جهان نیز مورد استناد قرار گرفته کـه بخشـی از   
آنها در جدول ذیل ارائه میگردد الزم به ذکر است که این ارزیابیها صرفا بر روي احـداث چکـدمها در منـاطق خشـک و     

     .  :نیمه خشک و در راستاي استحصال آب صورت گرفته است
 ردیف  نام محقق  محل  یافته  سال 

 1 الدرویش  یمن  درصد افزایش نفوذ 36 2010
 2 اشرف و همکاران  پاکستان  متري ترا ز آب زیر زمینی   2افزایش  2007

 3 کیل و همکاران  هندوستان  درصدي نفوذ  18افزایش  2006
 4 موال لیدران  هندوستان  درصدي نفوذ  13افزایش  2007
 5 نیومن و همکاران  تامیل نادو هندوستان درصدي دبی چاهها 33افزایش  2004
 6 نیرانجان و سیرینیواس   گجرات هندوستان متري ترا ز آب زیر زمینی   2افزایش  2012
 7 پندي و همکاران  گجرات هندوستان برابري دبی چاهها 2.2افزایش  2007
 8 ساکسنا و همکاران  دهلی نو هندوستان  متري تراز آب زیرزمینی 4افزایش  2009

  
  که  مربوط بـه  ) ترمیم زندگی و امیدواري براي اراضی لم یزرع(سال تکامل تدریجی  25در نشریه اي تحت عنوان

بخش عمران سازمان ملل در کشور هندوستان میباشد و حاصل تجربه اجرایی در بخش راجستان بوده اسـت  کـه   
روشـهاي مـدیریتی و کنترلـی بـا      منطقه اي خشک و نیمه خشک میباشد و در یک دوره زمانی خاص و با اعمـال 

با . کمک جوامع محلی و روشهاي سنتی حفاظت آب در زمینه استحصال و مدیریت آب تجربیات موفقی داشته اند



 

ــی     ــت محیطی،اجتماعی،روانشناسی،اقتصادي،آموزش ــهاي زیس ــر روش ــه ب ــتفاده از   (تکی ــالمت و اس ــوزش س آم
ــواع چکــدمهاي آبخیــزد  )پیشکســوتان ــا اســتفاده از ان درصــدي ســطح آب هــاي  20قــادر بــه افــزایش اري و ب

درصـد،افزایش آگـاهی    22درصدي هرز آبهاي ناشی از پخش سیالب و نیز نفوذ آب به میزان  35زیرزمینی،کنترل 
اهالی حوزه به سیاست هاي آب، کاهش میزان فرسایش، افزایش آب آشـامیدنی ، حفاظـت از اراضـی کشـاورزي و     

 .تولید محصوالت گردیده است

 طریـق  از آب دادن دسـت  از کـاهش  در  جنگـل  زراعـت  نقش عنوان تحت را اي مقاله 2010  سال در برندا ايآق 
 اشـاره   AGRICULTURAL AND FOREST METEOLOGY المللـی  بـین  ژورنـال  در تعـرق  و خـاك  تبخیـر 
 بنـابراین  و یابد کاهش است ممکن کشاورزي براي آب منابع تنوع، و هوا و آب تغییر الگوهاي افزایش با که داشتند
. اسـت  مهـم  دارد بسـتگی  دیـم  کشـاورزي  به که کشاورزانی براي ویژه به بود خواهد آب منابع براي رقابت افزایش
 سطح ارائه بنابراین گردیه، تعرق و تبخیر درصدي 30 کاهش به قادر زراعی جنگل سیستم در سایه پوشش حضور

 .آب است منابع از استفاده کاهش کشاورزان براي محصول ازتولید باالتري

  وانـی انتشـار یافتـه اسـت تحـت عنـوان مـدیریت        .پـی .توسط آقـاي اس  2011در گزارشی که توسط فائو در سال
بهره وري محصول و کاهش فرسایش خاك در آسیا اشاره دارد که با اعمال روشهاي جدیـد و نیـز    یکپارچه حوزه براي حفظ

هدر رفت آب را به نصف و از دست دادن خاك را یه یک چهارم کـاهش خواهـد   سنتی حفاظت خاك مانند فارویینگ میزان 
     .درصد تبخیر و تعرق را داشته باشیم 45درصد بارش را براي استفاده محصول و کنترل  67بدین شرح که میتواند از .داد

     چـین بـه   ارزیابی مطالعه موردي  که  موسسه تحقیقات محیط زیست و مهندسی نـواحی سـرد و خشـک  کشـور 
انجـام داده انـد و در  کتـاب      "مدیریت منـابع کمیـاب آب در کشـور      "مراهی اکادمی علوم چین تحت عنوان ه

جنـوب تحـت نظـارت برنامـه      –مجموعه اشتراك تجربیات نو آورانه بین المللی که توسط اکادمی توسعه جنـوب  
پیاده سازي الگوي  مدیریت جامع حوزه آبریـز  عمران ملل متحد منتشر گردیده  بیانگر این موضوع است که بر اثر 

   . درصد افزایش یافته است 42سال بهره وري آب در حوزه تا حد  5رودخانه هه ئی هه در مدت 
در این راستا و بمنظور اجراي اقدامات آبخیزداري معاونت آبخیزداري از ابتداي فعالیت خود پروژه ها و برنامـه هـایی را   

  است ست که پتانسیلهاي جدیدي در بخش استحصال منابع آب ایجاد نمودهبه مورد اجرا گذارده ا
در مقیـاس فعالیتهـاي   ( پتانسیل هاي مورد اشاره صرفا اشاره به برخی اقدامات سازه اي و مکـانیکی نسـبتا بـزرگ مقیـاس     

ش گیـاهی نیـز صـورت    دارد و در کنار آنها بسیاري از اقدامات کوچک مقیاس و عملیات تقویـت و احیـاي پوشـ   ) آبخیزداري
ظرفیتهاي ایجادشده بواسطه شرایط انتخـاب محـل احـداث    . گرفته که بنوبه خود ظرفیتی بسیار بزرگ و تاثیر گذار میباشند

عمدتا باعث نفوذ حجم مخزن بداخل خاك و تقویا تراز آب زیر زمینی خواهد گردید که بطور متوسط میتواند تا سـه بـار در   
علی ایحال بر اساس ارزیابیهاي صورت گرفته در مجموعه معاونت آبخبزداري و نیز مراجع . گرددسال این ظرفیت پر و خالی 

  :دانشگاهی و تحقیقاتی ظرفیتهایی که براي اقدامات آبخیزداري میتوان برآورد نمود را میتوان بشرح زیر معرفی نمود
  .یرنددرصد در مناطقی که عملیات آبخیزداري صورت میگ 10کاهش تبخیر تا حد  -



 

  .درصد در سال در محلهایی که اقدامات انجام میگیرد15افزایش تراز آب زیر زمینی حداقل تا  -
  متر مکعب در سال در هر هکتار عملیات آبخیزداري  500امکان استحصال مستقیم  -
وزارت جهـاد  (و )1388وزارت جهاد کشاورزي،(و  )1392اسماعیل پور،( .درصد 20افزایش بهره وري منابع آب تا حد  -

  )1390کشاورزي،

  :ارزش گذاري فعالیت هاي آبخیزداري  -3-2
با توجه به شرایط موجود و نیز تغییرات اقلیمی که کامال ملموس و جدي میباشد جدي ترین چالشهاي پیش روي منابع آب 

  :را میتوان چنین خالصه نمود
  . را به اتمسفر بر می گرداند از بارش هاي کشور% 73تبخیر شدید از منابع آب که ساالنه حدود  -
متر در سال که منجر به  ممنوعـه شـدن    2افت شدید آبهاي زیرزمینی در بسیاري از دشتهاي کشور به میزان نیم تا  -

 )1384وزارت نیرو،( .بسیاري از آنها توسط وزارت نیرو جهت جلوگیري از خسارت هاي بیشتر گردیده است
 رسوبگذاري در مخازن سدها  فرسایش شدید اراضی و  هدر رفت خاك و -
 خسارت هاي شدید ناشی از خشکسالی و سیل -
 وقوع خشکسالی در کشور در دوره هاي زمانی و دوره بازگشتهاي کوتاه  -

منشا و مبدا منابع آب مورد نیاز و مورد استفاده در بخشهاي مختلف میتواند متفاوت و گوناگون باشد که مهمترین 
  :آنها عبارتند از 

کـاهش  ( حفاظـت از منـابع آب    -مـدیریت تقاضـا   -آبهاي زیـر زمینـی    -سدهاي جدید و انتقال بین حوزه اي  -
  تجارت آب مجازي  -افزایش بهره وري آب -)تبخیر

راهکارهاي شش گانه مذکور در شرایط اقلیمی و جغرافیایی و اقتصادي مختلف هـر یـک میتواننـد مـد نظـر قـرار       
اما مدیریت جامع منابع آب بعنـوان راهکـاري واحـد و غیـر     . مشکالت تامین آب را جبران نمایندگرفته و بخشی از مسایل و 

هر چند ممکن است کـه در بخشـهاي اجرایـی تفکیـک وظـایف      . قابل تفکیک دربردارنده تمامی فاکتورهاي فوق خواهد بود
  )1385جهاد کشاورزي،وزارت (. صورت گرفته و هر یک از راهکارهاي فوق بر عهده بخشی خاص قرار گیرد

روان گشتن سـیل سـبب تغذیـه آبخوانهـا، در منـاطقی کـه       . سیل مهمترین، و در بیشتر موارد تنها منبع آب در کویرهاست
شرایط براي تشکیل آنها مناسب است، می گردد، در غیر این صورت، انباشتن سیل در آبگیرهاي سطحی زیستن در کـویر را  

بـدین ترتیـب سـیل و    . سیل برابر با پایان زنـدگی کویرنشـینان، و کـوچ اجبـاري آنـان اسـت      میسر می سازد؛ بنابراین، نبود 
بـرداري از سـیالب، از دیربـاز بعنـوان یکـی از       بهـره . خشکسالی واقعیتهایی هستند که کویرنشینان بایستی با آنها کنار آینـد 

ترسـی بـه منـابع آب پایـدار سـطحی یـا       راههاي متداول تأمین آب در بین کشاورزان مناطق خشک دنیا به دلیـل عـدم دس  
هـاي کوچـک،    هاي گوناگونی از آب باران، هرز آبهاي جاري شـده در آبراهـه   کشاورزان به روش. زیرزمینی سابقه داشته است

دهـد در گذشـته ایـن روشـها از      سوابق نشان می .رو آورده اند ها و خشکه رودها بهره گرفته و به کشت و آبیاري سیالبی دره
بـرداري از   و اهمیت بیشتري برخوردار بوده و با توجه به شدت خشکی اقلیم هر منطقه، گستردگی و اهمیت بهـره  گستردگی

بـا   .رخ داده اسـت به همین ترتیب افول این روشها نیز در مناطقی با اقلیم خشک تـر، دیرتـر   . است  سیالب نیز متفاوت بوده
نش بومی، به مرور روشهاي نوین تأمین آب و آبیاري جاي روشـهاي  پیشرفت علم و جایگزینی بیشتر دانش رسمی به جاي دا



 

هاي بیشتري در زمینۀ تـأمین منـابع آب بـوده و یـا شـرایط       این جایگزینی در مناطقی که داراي قابلیت. اند قدیمی را گرفته
و  گردیـده اسـت،   مـراه بوده، با شتاب بیشتري همهیا گی براي پذیرش علوم رسمی در آنها بیشتر ناجتماعی و فره اقتصادي،

اما طبیعت مناطق خشک و شدیداً خشک، موجب پویایی و ماندگاري . هاي بومی در آنها دیده شود امروز  کمتر اثري از روش
، ولـی بـه   شـود  نیز دیده می در این مناطق هر چند، روند افول آنها. است برداري از سیالب  شده بیشتر روشهاي قدیمی بهره

 .از جایگاه نسبتاً مناسبی در میان مردم برخوردار هسـتند  آن هاحتی امروز نیز  ها در چنین مناطقی، دلیل کارایی این روش
  )1385وزارت جهاد کشاورزي،(و) 1387شفقتی،(

  :  نقش آبخیزداري و آبخوانداري در  استحصال منابع جدیدآب  -3-3
یر و روي زمینی را دنبال می کند و نتیجـه آن امکـان   آبخوانداري روشی نوین و بسیار کم هزینه است که  تفکر آبخیزداري ز

پذیري استحصال و انباشت سیالبها و بهره برداري از آنها براي دستیابی به اهداف چند منظوره به ویژه حل معضـل کـم آبـی    
 الزمه موفقیت این روش شـناخت دقیـق از واقعیتهـاي هیـدروژئولوژي منطقـه و     . در منا طق خشک و نیمه خشک می باشد

گسترش و ترویج آبخوانداري بعنوان روش بهینه تامین منابع آب در جوامع کوچـک روسـتایی   . نحوه مدیریت آبخوان میباشد
آبخوانـداري فـی نفسـه نمیتوانـد     . و شهري مستلزم ارائه آموزشهاي متناسب و الگو و تجارب موفق به بهره بـرداران میباشـد  

تواند میزان ذخیره را افزایش دهد و لذا مـدیریت تقاضـا در ایـن عرصـه هـا      درمان قطعی کم آبی مناطق باشد بلکه صرفا می
  )1393وزارت جهاد کشاورزي،( .عنصري اساسی براي تضمین موفقیت آبخوانداري در امر تامین آب بشمار میرود

مدیریت آبخیزداري و منابع طبیعی از طریق روشهاي بیولوژیک و سـازه اي تـاثیر بسـیار مهمـی بـر میـزان و پتانسـیل آب         
خنکـی هـوا و    بعلـت  که پوشش گیاهی مناسبی دارند  ی یاز طرفی درصد تبخیر در سطح زمینها. استحصالی خواهند داشت

نیز ظرفیت گرمایی بالی پوشش هاي گیاهی که نقش عـایق را   ومین  به سطح ز باال بودن رطوبت و کمتر تابیدن نور آفتاب 
تحقیقاتی که در امریکـا صـورت   . را بشدت کاهش می دهد در برابر نور خورشید ایفا می نمایند  میزان تبخیر در این اراضی 

دالر و درامـد آنـرا از    میلیـون  300ذخیره آب  ارزش ساالنه جنگل هاي دولتی را از لحاظ گرفته نشانگر این مطلب است که 
 دنیـا  سراسر در شده انجام مطالعات اساس از طرف دیگر بر. میباشد میلیون دالر  40محل گردشگاهها و پارك هاي جنگلی 

 مـدیریت  طریـق  از باشـد  سـال  در میلیمتـر  280 از بیش آنها ساالنه  باران میزان که مناطقی در میتوان را سطحی آب روان
بر این اساس تغییر و تقویت پوشش گیاهی در سطح گشور و بویژه در مناطقی کـه بـارش بـاالي     .داد افزایش گیاهی پوشش

 تـا  حـداقل  ( باران افزایش با اضافی آب تولید افزایش براي کاربري تغییر .میلی متر دارند بسیار قابل توجیه خواهد بود 280
از جملـه رعایـت اصـول درسـت وعلمـی کشـاورزي در        مدیریت صحیح اراضـی  ..)دارد مستقیم نسبت سال در میلیمتر 860

اراضی شیبدار ومتناسب باعمق وحاصلخیزي خاك توام با انتخاب گونه یا گونـه هـاي مناسـب وسـازگار نقـش بسـیار مفیـد        
ایـن رویکـرد امـروزه تحـت     . نفوذ ، کاهش سرعت رواناب سطحی وآبراهـه اي دارد ..... ومثبتی در افزایش میزان خلل وفرج ، 

یعنی انتخاب گونه مناسب بـراي مکـان مناسـب مطـرح میباشـدو گزینـه هـاي         " “  Right Tree For Right Placeن  عنوا
اماقسـمت دوم مسـئله   . جنگلکاري در هر شرایط و  هر مکان و با هر گونه را بشدت منسوخ  کرده و  زیر سئوال بـرده اسـت  

یکـی از  .اسـت  از طریـق روشـهاي سـازه اي    آبخیزداري یعنی افزایش نفوذ بـارش وکـاهش روانـاب    منابع طبیعی و مدیریت 
تـوام بـا حفـظ آب وخـاك درسـطح      افزایش میزان نفوذ وکاهش سرعت رواناب سطحی  منابع طبیعی مهمترین عملکردهاي 

  )1388وزارت جهاد کشاورزي،( .حوضه می باشد
  : این دو مقوله دارد که بعنوان منابع جدید آبی مطرح خواهند شدبرنامه هاي آبخیزداري تاکید ویژه اي بر 

  منابع آب جدید ناشی از کنترل و کاهش تبخیر  -



 

  )1385وزارت جهاد کشاورزي،( .منابع آب جدید ناشی از کنترل آبهاي خروجی به سمت دریاها و کویر و شوره زارها -

  : نابعم
جنوب برنامه عمـران  -ارتقاء ظرفیت براي توسعه پایدار، واحد ویژه همکاري جنوب، تجربیاتی در )1392(اسماعیل پور،ن، -1

  ملل متحد
همـایش  شجاعی، محمد رضا، نقش و جایگاه آبخیزداري و آبخوانداري در حفاظت  و بهبود منابع آب کشور  . شفقتی،م   -2 

  1389اسفند  12و  11، )شهید عباسپور(ملی آب با رویکرد آب پاك، دانشگاه صنعت آب و برق 
چالش ها و فرصت هاي دستیابی به مـدیریت منـابع آب در ایـران، وزارت جهـاد کشـاورزي، سـازمان        ،)1387(شفقتی،م -3

 جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور ، معاونت آبخیزداري، 
ب کشور، اولین همـایش  نقش و جایگاه آبخیزداري در آینده کنترل و بهره برداري از منابع آ )1385(صمدي بروجنی، ح،  -4

  منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوزه هاي کارون و زاینده رود، شهرکرد، 
  )1385(وزارت جهاد کشاورزي ،سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداري کشور ،معاونت آبخیزداري، دفتر طـرح ریـزي و همـاهنگی،     -5  

  گزارش طرح ملی آبخیزداري و آبخوانداري بمنظور کاهش اثرات خشکسـالی ، کـم آبـی و بهـره وري بیشـتر از نـزوالت آسـمانی       "،
 ) ضرورت و اولویت ها(

 ،)1387(اداره کل منـابع طبیعـی اسـتان اصـفهان،    وزارت جهاد کشاورزي ،سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداري کشور ،   -6

  گزارش ارزیابی تاثیرات اجراي پروژه هاي آبخیزداري در اصفهان 

 ،)1390(،کرمـان  اداره کـل منـابع طبیعـی اسـتان    وزارت جهاد کشاورزي ،سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداري کشـور ،   -7

  گزارش ارزیابی تاثیرات اجراي پروژه هاي آبخیزداري 

گـزارش سـیماي   ، )1388(معاونـت آبخیـزداري،  ع و آبخیـزداري کشـور ،  وزارت جهاد کشاورزي ،سازمان جنگـل هـا،مرات   -8 

  آبخیزداري ایران

سیاسـتها و برنامـه   ،  )1393(وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشـور ، معاونـت آبخیـزداري،     -9

 هاي آبخیزداري و نقش آن در استحصال و ظرفیت سازي منابع آب
    .  "مناطق و دشتهاي بحرانی"،گزارش  ) 1384(ازمان تماب،س ،وزارت نیرو   -10
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