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چكیده:
هدف از این مقاله ارائه یک راهکار عملی جهت افزایش میزان آب در دسترس میباشد .بر اساس تحقیق انجام
شده و مشاهده نتایج واقعی آن ،انجام روشهای گوناگون مدیریت نفوذ در حوضه میتواند باعث افزایش سطح
آب زیرزمینی گردد .برای این منظور و با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی و فیزیولوژی حوضههای مختلف،
سناریوهای مختلفی مدلسازی شده و نتایج حاصله نشان میدهند که با استفاده از تغییر الگوی کشت ،یا تغییرات
فیزیکی در سطح حوضه میتوان در یک بازه زمانی  5تا  01ساله ،سطح آب زیرزمینی را تا حد مطلوبی افزایش
داد .این افزایش سطح آب زیرزمینی باعث کاهش فرونشست زمین و احیای قنوات نیز خواهد شد.
کلید واژه ها :مدیریت نفوذ ،جمع آوری آب بارندگی ،مدلسازی عددی ،آب زیرزمینی

 -0مقدمه
مدیریت منابع آب در یک حوضههآ آبریی یكی ام مهمتریو و حسهها تریو موضههوتات تیههمی گیری در جهت فراه
نمودن نیامهای آبی حوضآ میباشد .جهت انجام ایو مه  ،پارامترهای فراوانی ام جملآ صرفآ اقتیادی ،مسائل سیاسی ،کوچ
سهاکنیو ،شهرایو و اهمیت حوضهآ و هیره نقش اسهاسی دارند .در یک حوضآ آبریی روشهای میتلفی جهت تامیو نیامهای
آبی وجود دارد کآ شهامل انتقا آب بیو حوضآ ای ،ذخیره آب پشت سدها ،ذخیره آب میرممینی ،مدیریت تبییر ،باروری
ابرها ،بامچرخانی آبهای میهرفی ،شیریو سامی آب دریاها و رودخانآها و هیره میباشند کآ انتیاب هر یک ام آنها وابستآ
بآ شهرایو حوضهآ آبریی و هیینآهای اقیادی آن میباشد .انتیاب هر کدام ام ایو روشها نیی میایا و معایب خاص خود را
خواهد داشت اما برخی ام ایو روشها نظیر انتقا آب بیو حوضآ ای ،شیریو سامی آب دریا و هیره بایستی بآ تنوان آخریو
گیینآ و راهكار در نظر گرفتآ شوند.

اکثر مناطق ایران ،جی ممیوهای خشک و نیمآ خشک محسوب میشوند و روند بارندگیها در اکثر مناطق آن ک و
بیورت فیلی میباشد بطوریکآ رواناب سطحی آن نیی بیورت فیلی بوده و بدیو جهت ،استفاده ام آبهای سطحی در
اکثر مناطق آن بیورت دائ امكانپذیر نمیباشد .تالوه بر ایو ،بدلیل استفاده و برداشت بیرویآ ام آبهای میرممینی ،سطح
آب میر ممینی در اکثر مناطق ایران افت شدید نموده و بآ همیو دلیل نیی فرونشستهای فراوانی در ممیو اتفاق افتاده است.
شهههكهل ( ،)1میهانگیو تبییر و تعرق در تر
تر

هههای میتلج جغرافیههایی کره ممیو را نشهههان میدهههد .ایران تقریبها بیو

های جغرافیایی  52تا  83شهههمالی قرار دارد .همانگونآ کآ ام ایو شهههكل نیی مشهههیس اسهههت ،میانگیو تبییر و تعرق

(تلفات) در ایران بسههیار میاد اسههت .با توجآ بآ شههرایو آب و هوایی اهلب نقان ایران کآ دمای باو و رطوبت نسههبی پاییو
دارند ،بآ نظر میرسهد ذخیرهسهامی آب بر روی سهطح ممیو و پشهت سدها باتد هدر رفتو بیش تظیمی ام ذخیره آن در
فرآیند تبییر میگردد.

شكل ( ،)1میانگیو بارندگی و تبییر-تعرق در ترضهای میتلج جغرافیایی کره ممیو ]–[3
ایران در پهنآ تر

های جغرافیایی حدود  52تا  83شمالی قرار دارد.

 -2راهکار حل بحران:
مطالعات اولیآ نشهان می دهد کآ مییان بارش در ایران اگرچآ بسهیار کمتر ام حد متوسهو جهانی است ،اما در صورتیكآ
مهدیریت صهههحیح صهههورت گرفتآ و بتوان ام تلفات آن (خروب روانابها و تبییر و تعرق) جلوگیری نمود ،میتوان آب در
دستر

را افیایش چشمگیری داد.

با توجآ بآ شرایو ذکر شده فوق و بآ جهت کاهش مییان تبییر ،افیایش بهینآ نگهداشت آب در حوضآ ،باو بردن سطح
آب میرممینی و بآ تبع آن جلوگیری ام فرونشهسهت ممینها ،ذخیره آب بارندگی و روانابها در سفرههای آب میرممینی برای
ایران بهتریو گیینآ می باشهد .بدیو لحا ،،بآ جهت مدیریت ایو منابع آبی ،نیام بآ انجام تغذیآ مینوتی آبهای میرممینی،
مدیریت نفوذ در حوضآ و ذخیره رواناب سطحی در میر ممیو بیشتر احسا

میشود.

روند نفوذ در حوضآ آبریی تالوه بر آنكآ باتد کاهش حج و دبی اوب سیالب میگردد ،در صورتیکآ بطور صحیح
مدیریت گردد ،میتواند موجب کاهش رسهههوبات ،حذس بسهههیاری ام آویندههای موجود در آب مثل فلیات و مواد آلی،
کنتر کیفیت آب و تغذیآ آبهای میرممینی گردد.
مدیریت نفوذ در حوضههآهای آبریی بآ روشهههای میتلفی صههورت میگیرد کآ اکثر ایو روشههها در حوضههآهای میتلج
ایران و با توجآ بآ شرایو حاک بر آن حوضآ ها ،قابل انجام هستند .برخی ام مهمتریو ایو روشها تبارتند ام:
 -1تغییر در نوع پوشش گیاهی منطقآ

 -5حوضچآ نفوذ ،میامن و آبگیرهای نفوذ
 -8ترا بندی در شیب
 -4هدایت روانابها بآ چاههای خشک
 -2روشهای افیایش ضریب مبری حوضآ
 -6ایجاد روکشهای نفوذپذیر در مناطق شهری
در تحقیقی کآ توسهو نویسهندگان ایو مجموتآ در دانشگاه  West Indiesو ایران صورت گرفتآ است ،مشیس شده
است اکثر مناطق ایران ام پتانسیل بسیار خوبی جهت تغذیآ مینوتی برخوردار هستند .برخی ام ایو شرایو تبارتند ام:
 -1شرایو آب میرممینی :در برنامآرییی مدیریت نفوذ توصیآ شده است کآ فاصلآ تا سطح آب میرممینی نباید کمتر
ام  1تا  1/2متر باشد .همچنیو در صورتیكآ آب میرممینی منبع اصلی تامیو آب شرب منطقآ است ،تغذیآ مینوتی
بایستی با احتیانهای ومم و رتایت دستورالعملهای مربوطآ انجام پذیرد.
 -5شرایو خاک محل :تیلیل موثر و هدایت هیدرولیكی خاک ،نقش موثری بر موفقیت روند نفوذ دارند .نرخ نفوذ
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بایستی بیو  110تا  110متر بر ثانیآ باشد .همچنیو سنگ نفوذناپذیر کج نباید فاصلآاش تا سطح نفوذ کمتر
ام  1/5متر باشد.
 -8نوع پوشش گیاهی :حدود  83سانتیمتر ام ویآ او سطح خاک ،شامل ریشآ گیاهان و هومو

میباشد کآ نقش

موثری در پروسآ نفوذ دارند .نرخ نفوذ در ایو ویآ با افیایش تیلیل و جلوگیری ام بستآ شدن منافذ آن ،افیایش
مییابد .البتآ برخی ام گیاهان آب نفوذ یافتآ را در فرآیند تعرق بآ اتمسفر بام میگردانند .استفاده ام گیاهانی کآ
شاخس سطح برگ آنها ) (LAIحدود  1میباشد برای ایو امر توصیآ شده است.
همچنیو طی تحقیق دیگری مشهیس شهد کآ در بسهیاری ام مناطق ایران نیی میتوان با تغییر در پوشش گیاهی منطقآ و
طی یک دوره  13تا  12سههالآ سههطح آب میرمم ینی را تا حد میادی افیایش داد کآ ایو نتایج بوسههیلآ انجام پرو ههای واقعی
در آمریكای مرکیی و نیی مدلسامیهای تددی توسو محققیو ایو گیارش ،بدست آمدهاند.

 -3نحوه انجام پژوهش
جهت انجام ایو پژوهش ام مد سامی تددی بهره گرفتآ شده است و ام نتایج مشابآ آن نیی در کشورهای دیگر (آر انتیو،
کانادا و برخی ام کشورهای آمریكای مرکیی) استفاده تملی شده است (یک نمونآ ام ایو تحقیقها را در ] [2مشاهده
نمایید) .برای ایو منظور ام مدلهای  SWATو همچنیو  GMSبطور همیمان استفاده شده است و کل چرخآ آب در
حوضآ آبریی (بارش ،تبییر و تعرق ،رواناب ،نفوذ و آب میرممینی) مد سامی تددی شده است .مد مذکور با
سناریوهای بسیار متنوع نظیر تغییرات آب و هوایی ،تغییر نوع کشت ،تغییر پارامترهای فییولو ی حوضآ آبریی و هیره،
اجرا شده است و نتایج خروجی آن مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفتآ است .نتیجآ نهایی مد برای یک حوضآ
مشیس در یكی ام کشورهای آمریكای مرکیی ( )Carriacou Islandنشان داد کآ تنها ام طریق تغییر کشت در مدت
 13تا  12سا  ،سطح آب میرممینی بآ مقدار بسیار میادی (حدود  83درصد) افیایش خواهد داشت و یا با ترا بندی
شیبها و نیی ایجاد روکشهای مشبک در مناطق شهری میتوان سطح آب میر ممینی را تا  53درصد اقیایش داد .البتآ

اجرای سناریوهای میتلج در همآ حوضآها تملی نیست و برای هر حوضآ بایستی سناریوهای قابل انجام در آن حوضآ
را مورد تحلیل و بررسی قرارداد.
با توجآ بآ اینكآ مدیریت نفوذ ه اینک در بسیاری ام کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا تمام نقان ایران
نیی قابلیت اجرای ایو روشها را دارا هستند ،میتوان با یک برنامآرییی مدون و  13سالآ ،سطح آب میرممینی را تا حد
مطلوبی بهبود بیشید.
همچنیو تحقیق دیگری نشان داد کآ با استفاده ام سیستمهای جمعآوری آب بارندگی (سقج ساختمانها در مناطق
شهری) می توان مقدار فراوانی آب کآ قابل استفاده در صنعت و میارس هیرشرب هستند ،بدست آورد و ام ایو طریق
صرفآجویی فراوانی در استفاده ام آب شرب لولآکشی نمود.
نتا یج تددی و تحقیقات انجام شده توسو نویسندگان ایو مقالآ در صورت نیام با جیئیات در اختیار مسئولیو مربوطآ
قرار خواهند گرفت.
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