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 چکيده
خشک شدن خاک و افزايش سطوح غير قابل نفوذ درجهه رهرارت محلهي را افهزايش ميدههد و باعه  کهاهش  

ياهي خروج بارندگي در سطوح وسيعتر خواهد گرديد. دليل خشکي خاک، نابودی پوشش گياهي و دليل نابودی پوشش گ

شرايط جز با تغيير شيوه مديريت منابع آب اصالح نخواهد گرديد. نگهداری رطوبت در  باشد که اينمي آب از محل بارش

محل بارش باران و به چرخش درآوردن آن جهت مصرف گياه و نقوذ مازاد آن به زمين چنانچه در مقيهاس مناسها انجهام 

اوضها  فعلهي گرمايش سرزمين جلوگيری نمايد. وايي بشود و از خشکي بيشتر و تواند باع  تغييرات مثبت آب و هشود مي

از سطوح شهری و طبيعي و خروج بي راصل آنهها از محهل بهارش و در  نها منجر به از دست رفتن آبهامديريت آب باران ت

سريع در جهت رفه  رطوبهت يک اقدام ها گرديده است و بنابراين نياز به نتيجه بر هم خوردن تعادل آبي در ميکرواقليم

ريهات بهه جهای اين مايهه  باشد تان )تا رد امکان( ميو مرتع و بيابا کشاورزی، جنگل اراضي شهری،در  راصل از بارندگي

، بداخل زمين نفوذ نمهوده و يها از طريهع تعهرق بهه جهو و يا به پايين دست زهکشي شود تبخير اينکه از سطح خالي خاک

 ها را متعادل سازد.بارشبرگردد تا متقابال هوا و 

 

 ميکرواقليم، سيکل آبي کوچک، آب باران، گرمايش زمين ها: کليد واژه

   

 مقدمه .1

دیدگاه جاری مدیریت منابع آب در کشور  باعث تبخیر، خروج سریع بارشها از  محل بارش در اراضی شهری و غیر شههری 

باشد. در مواردی که سدهای بزرگ در مسیر روانهاب سهاخ ه شهده باشهند ایه  و ورود آنها به دریا و کویر به  همراه آلودگی شدید می

اس ثنا وجود دارد که اگر بارشها تداوم داش ه و از شدت کافی برخوردار باشند، بخشی از ای  روانابها در پشهت سهدها یخیهره شهده و از 

رح است که با وجود فرسهای  زیهاد در زهوزه ههای خروج آنها و وقوع سیالب جلوگیری خواهدشد. الب ه در مورد سدها ای  سوال مط

آبخیز پشت سدها و ورود مقادیر زیاد رسوب همراه با سیالب آیا باز هم ساخت سدهای بهزرگ کهه ورودی آب آنهها کهاه  یاف هه و 

محل از دسه ر  خهارج امکان تخلیه رسوب نیز ندارند به صالح میباشد یاخیر. در هر زال اینکه اجازه داده شود تا بارشهای واقع در هر 

ای  کهار در واقهع نهوعی بهر ههم زدن آرخهه آبهی در  -ز ی اگر بخشی از آن در پایی  دست قابل اس فاده باشد–شده و یا تبخیر گردد 

میکرواقلیم محل بارش به زساب میآید که اثرات منفی آن مورد بحث ای  نوش ار میباشد. از ای  دیدگاه راه زل درست ایه  اسهت کهه 

نکه اجازه دهیم تا بارشها تبخیر، به دریا بریزد و یا در کویرها شور شود، تا آنجا که امکان دارد آنها را در محل بارش در داخهل بجای ای
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داریم بطوریکه رطوبت زاصل از بارندگی ب واند بهه داخهل خهاف نفهوی کهرده آبههای  شهرها، اراضی کشاورزی، جنگل و بیابانها نگه

و یا پس از اس فاده بوسیله پوش  گیاهی از طربق تعرق مجددا به جو برگردد تا بدیوسیله گرمای  زمی  کاه  زیرزمینی را تغذیه کند 

 . [1]  یاف ه و تعادل بارشها زفظ شود

گذارد. عدم توجه انسانها به گیاهان تاثیر خود را در آب و هوا بصورت تنظیم سیکل آبی و انرژی خورشیدی مرتبط با آن می

تعرق گیاهان و از همهان محلهی کهه  به زمی  نفوی نموده و یا  از طریق ها باید پس از نازل شدن به زمی  بصورت توزیع شدهبارشاینکه 

کند دوباره به جو برگردد، مهم ری  عامل تغییهرات آب و ههوایی اسهت. خهاف خشهط و سهطوزی کهه بصهورت بارش را دریافت می

یشوند باعث افزای  زرارت محل شده و موجب کاه  بارندگی در سطحی وسیع ر و همچنی  مصنوعی با مصالح غیر قابل نفوی عایق م

زذف آب از اکوسیس م پوش  را کاه  میدهد و زذف پوش  گیاهی خاف را خشط میکند. ای   افزای  کرب  در خاف میگردد.

گلخانه ای را از بی  برد ولی بهازهم تغییهرات آب و شود . ز ی اگر ب وان تاثیر گازهای دو با هم باعث بیابانی شدن و گرمای  زمی  می

ههای محلهی، باعهث معکهو  شود مگر اینکه مدیریت بر منابع آب را اصالح کنیم.  زفظ آرخه آبی در میکرواقلیمهوایی م وقف نمی

خشهکی دارد کهه شود که ارتباط مس قیمی با خارج کردن آب از محهیط ههای شدن بخ  عمده ای از تغییرات جاری آب و هوایی می

 .[2] م اثر از تولید زرارت گرمایشی است

 

 هدف از سياست مديريتي پيشنهادی .2

شهود و یها بهه آبههای ها خه م میروش معمول مدیریت آب در ایران بر ای  فرض اس وار است کهه همهه بارشهها بهه رودخانهه

ا زفر آاههای عمیق رو آورده شهده اسهت. در مقایسهه، پیوندد و لذا برای بهره برداری از آن به ساخت سدهای بزرگ و یزیرزمینی می

روشهای دیگر تامی  آب نظیر اس حصال آب باران غیر م عارف خوانده شده و غیر اق صادی قلمداد شده است. در شرایط فعلی بخشی از 

زاصل از فرسهای  خهاف از  جریانات سطحی ناشی از بارندگی معموال در مسیر خود با انواع آلودگیها مخلوط شده، همراه با رسوبات

سطح شهرها و اراضی طبیعی، زهکشی و به عنوان جریانات مزازم و مخرب از محیط دفع میگردند. با ای  رویکرد یعنی نادیهده گهرف   

 فاده از ها، عمال از سهم بزرگی از بارندگی که بالفاصله و یا در فاصله کمی از محل بارش بدون اسآبی در میکرواقلیم اس فاده از آرخه

شود صرفنظر شده است. ای  کار منجر به تخریب خاف و خشکی زمی  و از بی  رفه   پوشه  شهده و همچنهی  سطح خاف تبخیر می

دهد. از آنجا که ظرفیت نگهداری و نفوی آب در خاف محدود است، مازاد بارنهدگی در صهورت عهدم منابع آبی عمده ای را هدر می

شود. ای  پدیده شرایط وقهوع سهیالب را نیهز فهراهم نمهوده و باعهث از بهی  رفه   الیهه سای  بیش ر میتبخیر موجب ایجاد رواناب و فر

شوند آرا که به خاطر سهطوح زاصلخیر خاف نیز میگردد. اراضی شهری وسطوح بزرگراهی باعث تسریع در روند زهکشی روانابها می

بخشند. در صورتیکه با رعایهت سیاسهت پیشهنهادی مهورد تاکیهد ایه  ینفوی ناپذیر خود جریان خروج آب را کانالیزه کرده و سرعت م

تواند در مبداء به زمی  نفوی داده شود تا به تغذیه سفره آب زیرزمینی کمط کنند. ای  نوش ار، آب باران فرود آمده در زوزه شهری می

یداری در هوا میگردد. در مقابل، با رهها کهردن و افزای  ف وسن ز در پوشش  گیاهی محل و کاه  ناپا کار باعث تعدیل زرارت زمی 

برداری از آنها، باعث خواهیم گردید تها خهروج ایه  جریانهاب موجبهات های طبیعی و ساخ ه شده، بجای بهرهجریانات بداخل زهک 

ید میکند که آب تخریب زمی ، فرسای  و سیالب در ن یجه خشکی و خشکسالی را فراهم آورد. افزای  آمار سیالب ای  موضوع را تای



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

با اس حصال آب بهاران می هوان  زیادی در کشور بدون  اس فاده از دست میرود که می واند برای تعادل دراز مدت منابع آبی مصرف شود.

را تقویت و همچنی  به کشاورزی دیم کمط فراوانی نمود. زاصل ای  کارها به گس رش تنوع زیس ی نیهز  پوش  گیاهی اراضی مرتعی

خواهد انجامید. ای  همه با بهره برداری از آب باران در محل بارش بجای جریان هرزگونه آن در مسیرهای بشدت در خطهر آلهودگی و 

 باشد. اتالف امکان پذیر می

های اندف دریاف ی کشور توجهه نمهود کهه بههره بهرداری تبخیر از سهم بارش %07به آمار زدود  در ای  جا مناسب است که

موثر از درصدی از ای  سهم عظیم می واند منجر به تحوالت اکوسیس می عظیمی در آرخه آبی محیط های طبیعی کشورگردد. همچنی  

های آب زیرزمینی بکاهد  به صورتیکه اس فاده از ر موجود بر سفرهمی وان تصور نمود که صرفه جویی در ای  بخ  آقدر می واند از فشا

ای  آب در کشت دیم می واند جایگزی  کشت معمول آبی گردد. باید توجه نمود که خشکی زمی  و عدم وجود پوش  گیاهی مناسب 

بینهی نمهود کهه هیم باشد. همچنی  باید پی تواند در تولید گرما و افزای  گرمای  زمی  و ن یج ا جلوگیری از بارشها ستا آه اندازه می

کاه  بارش در نقاط خشط باعث افزای  بارش در نقاط مرطوب کشور و افزای  خطهر سهیالب و آبگرف گهی در ایه  منهاطق باشهد. 

محل بارش بطور خالصه می وان گفت که ناپایداری آب و هوایی می واند ناشی از خشکی زمی  و بنوبه خود عدم اس فاده از بارندگی در 

 باشد، پدیده ای که از آن به عنوان اثر گلخانه ای نیز یاد میشود.آن می

مهار و بهره برداری از آب باران در منشاء نه تنها به تلطیف محیط و تقویت تنوع زیس ی کمط میکند بلکه می واند کشاورزی 

دیم را که هم اکنون از کاه  عملکرد رنج میبرد بشدت تقویت نموده و امکان رقابت و در ن یجه جایگزینی آن را با کشهت آبهی هکهه 

های آب زیرزمینی هس ند( فراهم آورد. ای  اقهدام در گهرو فعهال کهردن جوامهع در تمهام سهطوح آن و مهم ری  خطر برای تخلیه سفره

های دولت بصورت ارائه انواع تسهیالت به بخ  اس فاده از هر دو دان  سن ی و نوی  در کنار هم میباشد. در زال زاضر عمده زمایت

های عمیق و سدهای بزرگ هست که ادامه ای  سیاسهت باعهث بهدتر شهدن برداری از آاهآبی میباشد که بشدت وابس ه بهرهکشاورزی 

خیر میباشد کهه در زهال زاضهر در آرخهه مهدیریت آب اس فاده از سهم تب برداری از آب باران در واقعاوضاع میگردد. در زالیکه بهره

بهره برداری جاری از منابع آبی مناسب نیست و  برداری( قرار ندارد. ای  در زالی است که آشم اندازکشور هاز هر دو نظر تامی  و بهره

شود و اگر تغییری در ای  روند پی  نیاید معلوم نیست سرنوشت بسیاری از جوامهع محلهی کشهور روز بروز باعث بدتر شدن اوضاع می

 که کم و بی  وابس ه به ای  منابع هس ند آه خواهد شد. 

مس عد اس حصال آب باران میشود و سپس باید روشهای مناسب بهرای انجهام  اقدامات مورد نیاز در اب دا شامل شناسایی مناطق

شود کهه بوسهیله آن کار در هر منطقه را تدوی  نمود. در هر زال راه زل ادامه سیاس های کنونی نیست بلکه انجام کارهایی را شامل می

امات باید در گس ره کل کشهور توسهعه یابهد. اقهدامات می وان زداکثر مقدار رطوبت را در خاف محل بارش باران یخیره نمود. ای  اقد

 مذکور شامل سه مرزله میباشد:

 جمع آوری آب باران در نزدیکی محل بارش و جلوگیری از خروج رواناب -1

 توسط پوش  گیاهی و تبدیل آن به تعرق جهت تلطیف هوای محل از آن نفوی دادن آب بداخل سفره و یا اس فاده -2

 فوق مازادآن می واند وارد آبراهه شده و تبدیل به رواناب گردد در صورت تکمیل دو مرزله -3
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در مجموع باید گفت مدیریت آب باران در گس ره زوزه آبخیز بسیار به ر از انجام اقدامات م مرکز در آنهد نقطهه معهی  در 

کثری روانهاب در میکهرواقلیم منهاطق پایی  دست میباشد. برای دس یابی به ای  اهداف همکاری دولت و مردم برای اطمینان از مهار زدا

ضروری میباشد. هر آه از زهکشی آبها بداخل آبراهه ها و فرسای  خاف و نهای ا تشکیل جریانات قوی سیالب کاس ه شهود بهه زفهظ 

انهد باعهث منابع آب کمط بیش ری خواهد شد. با ای  اقدامات عالوه بر اینکه مقادیر قابل توجهی از سهم تبخیر کاس ه خواهد شد، می و

کاه  اثر گرمای  زمی  از سطوح خشط خاف شود. ضمنا با ادامه ای  روند بسیاری از آبراهه های خشط شده به تدریج زهدار شده 

سال مداومت در امر اس حصال آب باران  17و جریان آن در آن برقرار خواهد گردید. برای اینکه ای  اتفاقات عملی شود زداقل نیاز به 

 خواهد بود.

 

 الن اجرای طرحپ .3

شرایط ایران طوری است که با وجود کمبود آب و بهره برداری اضافی از منابع آب زیرزمینی، زجم زیهادی آب از اطهراف 

های شدید( رواناب زیادی از طربق سیالب از دس ر  خهارج محل بارش و بدون اس فاده از طریق تبخیر  و یا در موارد نادرتر هبارندگی

شهود، خارج ار مرزها و نیز دریاها سرازیر میشود. ای  وضعیت نه تنها باعث نابودی منابع تجدیهد پهذیر آب کشهور می و به کویر ها و یا

است که در  های طبیعی باالدست را نیز از دریافت رطوبت کافی و شادابی و سرسبزی محروم نموده است. ای  در زالیبلکه میکرواقلیم

های سن ی اس حصال آب بهاران نظیهر بندسهارها در خراسهان و فهار  و آبنهدها در شهمال و سامانه های نه آندان دور و با کمطگذش ه

های نیهز بصهورت مهوثری خوشابها در بلوآس ان، یخیره نزوالت برای اس فاده در کشت دیم بخوبی انجام شده و با همی  شهیوه سهیالب

وجه دولت و زمایت های تشویقی و تسهیالتی الزم در زال تخریب و  رهها ها به خاطر عدم تشده است. اما م اسفانه ای  سامانهمهار می

باشند. با ای  وجود ظرفیت های زیادی از ای  دست وجود دارد که قابل توسعه بوده و می وانهد جهایگزی  کشهت آبهی موجهود شدن می

ههره بهرداری از آنهها بعنهوان جهایگزی  باشد. در واقع نق  میکروکچمنهت هها در تغذیهه آبخوانهها، جلهوگیری از سهیالب و همچنهی  ب

کشاورزی آبی بخوبی درف نشده است. در مجموع می وان گفت که در مقایسهه، روال کنهونی مهدیریت منهابع آب مرتبها کشهور را بهه 

 نماید.بحران نزدیک ر می

طبیعی و مصنوعی، به راه زل ای  است که باید رویکرد خود را به سمت اینکه تالش کنیم بجای دفع آبهای سطحی از سطوح 

زفظ و بهره برداری از آنها در جهت افزای  رطوبت خاف و پوش  گیاهی در محل بارش تغییر داد. روش کار بسیار م نوع میباشهد و 

بس گی تام و تمام به شرایط توپوگرافی و نوع بهره برداری مورد نظر از آب دارد. اما همه روشها در ای  هدف که رطوبهت را در محهل 

های طبیعهی موجهود نظیهر تاالبهها داش ه و به افزای  پوش  گیاهی کمط کنند م فق عس ند. در ای  میان باید به زفظ زیاط محیطنگه

 .[3] ای داشتتوجه ویژه

خطوط میزان در اراضی  ایجاد ترانشه نفوی در ام داد اراضي طبيعي از روشهای مرسوم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در

تواند همراه با کاشت انواع درخت و درخ چهه در باشد که میها میشیبدار و یا ازداث آکدم خاکی، سنگی و یا آوبی در مسیر آبراهه

 باالدست آنها صورت گیرد.
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همهراه بها آب  توان نسبت به ترسیب مهواد معلهقبا سکوبندی و یا ایجاد بندسار و انحراف سیالب می اراضي کشاورزی در

برای اصالح و زاصلخیزی خاف و نیز افزای  زطوبت مورد نیاز کش های ساالنه نظیر انهواع غهالت و علوفهه اقهدام نمهود. گاهها ایجهاد 

مخازن یخیره کوآط برای اس فاده در آبیاری تکمیلی درخ ان هم اکنون نیز در بسیاری از نقاط کشور و بصهورت کهامال سهن ی انجهام 

کار همانطور که در هم اکنون نیز در بسیاری از نقاط خشط دنیا مرسوم شده، می واند باعث پایداری بیش ر و قابلیت توسهعه میگیرد. ای  

 آبیاری سیالبی بشود.

هم اکنون فناوری مدیریت سبز آبهای سطحی در بسیاری از کشهورها جههت تصهفیه و بازآرخهانی  روزه های شهری در

آمیزی به کار گرف ه شهده اسهت. ایه  روشهها شهامل اسه فاده از اه  اثر گرمای  زمی  بطور موفقیتروانابها، کاه  خطر سیالب و ک

باشند. در اغلب موارد فهوق الهذکر آمهوزش و مههارت فناوری تاالبهای مصنوعی ، پشت بام سبز و آسفالت و پیاده روهای نفویپذیر می

ن  وجود دارد و تنها نیاز به شناسهایی نقهاط مسه عد بهه منظهور تهرویج و الزم در مجامع محلی و علمی کشور ایران بصورت سن ی و مدر

 باشدها میتوسعه آن

 

 مسائل افتصادی .4

تحهول در کلیهه زمینهه ههای  اس حصال آب باران برای افزای  رطوبهت خهاف و پوشه  گیهاهی می وانهد موجبهات ازیهاء و

فراهم گرداند. از جمله ای  تحوالت افزای  راندمان کشت دیم  ، اج ماعی ، زیست محیطی و فرهنگی را در نوازی مورد عملاف صادی

آشمگیر باشد. اس حصال آب باران و جلوگیری از هدر رفت آب از طریق تبخیر، سههم آب  بسیار توانددر رقابت با کشاورزی آبی می

ها نظیر به عنوان پایه و اسا  پایداری در سایر بخ   تواندتجدیدپذیر را جهت اس فاده در بخشهای مخ لف افزای  میدهد . ای  کار می

زیس ی، می وان تهوان اق صهادی جوامهع محلهی را نیهز های محیطآبهای زیرزمینی مهاجرت و اش غال باشد. با اینکار عالوه بر ایجاد جایبه

بل توجهی در اس فاده از شبکه آبرسانی جویی قاصرفه ،تقویت نمود. درمحیط های شهری و با اس فاده توام آب باران و پساب خاکس ری

گیری از یط عهزم تواند با بهرهشهری زاصل خواهد گردید. برنامه پیشنهادی عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب و کاه  تبخیر می

زیرزمینهی، ملی در کلیه سطوح کشور اعم از دول ی ، خصوصی و بهره برداران، منجر به ازیاء محیط زیست ،کاه  فشار بهر منهابع آب 

غنی شدن مراتع، افزای  پوش  جنگلی و نیز کاه  اثرات گلخانه ای ناشی از توسعه شهرنشینی هبه خاطر از بی  رف   سطوح طبیعی و 

الهذکر ابل نفوی شهری( بگردد. اثر مس قیم ای  تحوالت ایجاد ثبات در کلیه سهطوح فوقغیر قجایگزی  شدن آنها با سطوح مصنوعی و 

برداران بسهیار مهوثر و ضهروری در سرمایه گذاری و تشویق اولیه بهرهبه ترتیب های مردم نهاد یت های دول ی و انجم است. نق  زما

 است.

میلیهارد  357درصهد از زهدود  27تها  17جویی در مصهرف آب برابهر زهداقل بینهی بهرای میهزان صهرفهآشم انداز قابل پی 

تومان که در زهال زاضهر و بطهور  577میلیارد م رمکعب خواهد شد. با از ساب  07تا  37سهم تبخیر کنونی است که معادل  م رمکعب

هزار میلیارد تومان خواهد  37تا  15شود، ارزش افزوده زاصل از ای  زرکت ساالنه برابر م وسط برای تامی  هر م رمکعب آب هزینه می

ساله برای اجهرای  17بینی نمود که یط دوره برداری زاصل خواهدگردید. ضمنا می وان پی شروع بهره بود که بطور مس مر  و از زمان

های مورد نظر طرح را باید از درآمد کسهر های نه آندان قابل توجه نگهداری از سامانهکامل ای  طرح نیاز خواهد بود. و همچنی  هزینه
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یسهت محیطهی، اشه غال، زاصل از اثرات مثبت و غیر قابل انکهار دیگهر طهرح از منظهر ز نمود. از طرف دیگر به ای  درآمد ها باید سود

 یت را نیز افزود.مهاجرت و امن

برداران بهره خود بدست ا و در نهایتتواند از دولت مرکزی شروع شده و سپس به اس انها و از آنجا به بخشهای  اقدامات می

باشد به نحویکه کار از بهره برداران شروع و سپس بهه تهدرج بهه مراکهز   به باال آسان ر میاجرایی گردد. گاهی پیگیری روندکار از پایی

بخ ، اس ان و از آنجا به مرکز من قل شود. شروع ای  طرح می واند با اجرای طرزهای پایلوت آغاز شود بطوریکه ن ایج آن ب واند بهرای 

 ورد اس فاده قرار گیرد.اصالزات الزم در روند اجرای کل طرح م و انجام تغییرات

 

 گيرینتيجه .9

همهه جهای آن از  کشور ما در عی  زال که در منطقه خشط و نیمه خشط قرار دارد ولی از وسعت زیادی برخودار اسهت و

صی نقاط کشور ساک  در اق نعمت بارندگی ولو به مقار اندف برخودار است. از طرفی نیروی انسانی ززم ک  روس ایی و عشایری که

مند شوند به ای  امید که طرح ادامه زندگی در محلشان عالقه به ای  وسیله بهتوانند در ای  طرح فعال شده و و مشغول فعالیت هس ند، می

نهابع آب در سرزمی  آنها باشد. بی تردید شکل جدید مدیریت م های وابس هدن سایر پنانسیلمورد نظر باعث افزای  منابع آب و فعال ش

باعث شکوفا شده اق صاد و زل بسیاری از مشکالت مربوط به کم آبی در نقاط دور از دس ر  کشور همچون فرسای  ، سیل ، خشکی 

صهرف گاه قابل مقایسه با ن هایج و خشکسالی، بیکاری و مهاجرت و فقر و ناآرامی های اج ماعی ناشی از آن خواهد شد. ای  منافع هیچ

آرا که با ای  دیدگاه عالوه بر توسعه عدالت ناشی از توزیع یکنواخت ثروت در جامعهه هبهه  نیستدر کشور  GDP افزای  زاصل از 

ای قلیل( فشارهای مخ لف و موجود ناشی از کم آبی به عنوان یکی از مهم ری  تهدیدهای امنیت ملی جای تمرکز ثروت در دس ان عده

 ای افزای  خواهد یافت.محلی به میران قابل مالزظهکشور کاه  یاف ه و در عوض توان مالی جوامع 
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