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  چکیده 
تضمین کننده  ،هاي یک حوضهبرداري از ظرفیتکه ضمن بهره شودهایی اطالق میمدیریت جامع حوزه آبخیز در تعریف به مجموعه فعالیت

ار این اطالعات توسعه پایدها شناسایی و براساس ها و ظرفیتآمایش یک حوضه باید کلیه محدودیتیند ابه عبارتی در فر. پایداري آن نیز باشد
ثیر تغییرات آب و هوایی أدر بسیاري از موارد ظرفیت منابع یک حوضه ثابت نبوده و به شدت تحت ت مشخص استطور که  همان. شودریزي برنامه

نظیر که داراي شرایط ویژه بوده رود در مناطقی لذا انتظار می. از جمله تغییر الگوهاي بارش و تاثیر بر منابع آبی در مقاطع زمانی مختلف قرار دارد
- مدیریت جامع حوزه آبخیز به مجموعه فعالیت "به عبارتی دیگر . دقت بیشتري صورت پذیردآبخیز مدیریت جامع حوزه تعریف در  ایران،کشور 

ها را  پایداري آنیک حوضه  هايبرداري از ظرفیت بهره ضمن اریوهاي مختلف،سندر ه ضکه با توجه به تغییرات در منابع یک حو شودهایی اطالق 
ژه قرار گرفته د باید مورد توجه ویشودر این تعریف بدیهی است که بحث تغییرات شدید و سریع که به بالیاي طبیعی نیز تعبیر می ".تضمین نماید

با توجه به تغییرات  .شودمدیریت ها به نحو مقتضی اثرات منفی این پدیده ،بینی تمهیدات مناسب در سناریوي مدیریت مرتبطبه نحوي که با پیش
در این مقاله به . استشدت مشهود  ههاي اخیر بدر دههافزایش بالیاي طبیعی مورد انتظار در اثر تغییرات مشاهده شده در تغییرات وضعیت بارش 

- هکارها اشاره میوقوع و تشدید این حوادث به راادامه با تجزیه و تحلیل عوامل پرداخته و در منتج از تغییرات و تنوع اقلیم ترین وقایع  بررسی شایع
  .دشو
  

  راهکارها بالیاي طبیعی،  ،مدیریت جامع :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
دارد و  یشتريب یقاتبه تحق یازن یرانقابل مشاهده در ا ییراتبا تغ یمورد توافق در سطح کره خاک ییراترابطه تغ یزانم یاگرچه بررس

 ییراتیوقوع از تغ یتحکا یو هواشناس یماطالعات مربوط به اقل یبررس یول یرد،صورت پذ یاطبا احت یدارتباط با ینقضاوت در مورد ا
دارد که  یتواقع یناز ا یتحکا یرتحوالت چند دهه اخ یبررس. مرتبط با آن دارد یعبارش و وقوع وقا الگوهايو  یزانعمده بر م

وقوع  یشمخرب، افزا هاي یلس یعوقا یدگرد و غبار، تشد هاي طوفان یدتشد ی،از جمله کم آب یرانکه امروزه کشور ا یمختلف يها بحران
مشهود که در  ییرتغ یناول یدشا. دارد یممستق یرو غ یمرابطه مستق یمیاقل ییراتمتعدد با تغ هاي یو وقوع خشکسال  ها لغزش ینزم

 یناز ا يشواهد یافتنچند دهه به دنبال  یندر ا ینباشد که محقق یمیو تنوع اقل ییراتمورد توجه قرار گرفته است، تغ یرچند دهه اخ
 یماقل ییراتبارش را به تغ يدر الگوها ییرو تغ ینگرم شدن کره زم یرنظ اخیر هاي دهه ییراتاز تغ یاريبس یرالبته تاث. اند بوده ییراتتغ

 اي نقطه در و گشته، ها شدت بارش یشبه جو و افزا یشتريموجب گرما و ورود آب ب ییدر جا توانند یما مد یشافزا. یدهندنسبت م
سرعت باد  یشافزا يبرا یموتور محرک تواند یم یزن یاهاتر شدن سطح در گرم. شود یو خشکسال یمنجر به از دست رفتن منابع آب یگرد

ها را سه درجه سانتیگراد افزایش و طبق مدل، توان بادي  یانوسدماي سطح آب اق 1980باشد که از سال  یريگرمس هاي و طوفان
باال  یاديرا تا حدود ز ینواح یندر ا یزندگ یسکر تواند یآزاد م یاهايسطح آب در یشافزا. گره افزایش داده است یک تا را ها طوفان

 یاهاسطح در یجهان یشگرما رود یکه انتظار م شدهاعالم ) 2001آب و هوا،  ییراتتغ دولی ینبرنامه ب( IPCCگزارش  یندر سوم. ببرد
  .دهد یشافزا یمحسوس یزانبه م 2100را تا 

در آمریکاي . است شدهاثرات تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف منجر به بروز تحوالتی در شرایط اقلیم و متعاقبا تولیدات کشاورزي 
درصد افزایش تولید کشاورزي دیم در برخی مناطق؛ افزایش تعداد فرکانس،  20تا پنج هاي غربی؛ وهبرف در ک شمالی کاهش بارش

ها را آننیز که در حال حاضر . شدت و طول مدت امواج گرما در شهرهاي مختلف از شواهدي است که در این قاره قابل مشاهده است
ساوانا در شرق آمازون؛ خطر از دست دادن تنوع  وسیله بههاي گرمسیري تعویض تدریجی جنگلدر آمریکاي التین، . کنندتجربه می

؛ تغییرات قابل مالحظه در منابع آب در  دسترس براي مصرف انسان، کشاورزي و تولید هااز طریق انقراض گونه هزیستی قابل توج
و مناطق ساحلی و افزایش فرسایش؛ عقب  ياهاي داخل حوضهدر اروپا،  افزایش خطر وقوع سیالب. انرژي بخوبی قابل استناد است

از  ،هاي گسترده؛ کاهش تولید محصول در جنوب اروپانی؛ کاهش بارش و برف؛ تلفات گونهها در مناطق کوهستانشینی یخچال
ون نفر میلی 250تا  75، بین 2020بینی شده است که تا سال در قاره آفریقا، پیش. رش شده استکه در دهه اخیر گزا هستندشواهدي 

 50در برخی مناطق تا  2020میزان تولید کشاورزي در اراضی دیم ممکن است تا سال . در معرض افزایش استرس آب قرار گیرند
درصد کاهش یابد؛ و به همین دلیل تولید کشاورزي و دسترسی به غذا براي مردم این منطقه ممکن است به شدت در معرض خطر 

، دسترسی به آب شیرین در آسیاي مرکزي، جنوب، شرق و 2050اریوهاي مدل شده، در اواخر دهه در آسیا، بر اساس سن. قرار گیرد
جنوب شرقی به شدت کاهش خواهد یافت؛ مناطق ساحلی به دلیل افزایش سیل در معرض خطر هستند؛ میزان مرگ و میر ناشی از 

با توجه به شواهد موجود و اثراتی که تغییرات اقلیم  .ها در برخی مناطق افزایش خواهد یافتمرتبط با سیل و خشکسالی بیماري
اثرات این .  باشدشدت بالیاي طبیعی بسیار محتمل میهاي طبیعی داشته باشد، وقوع و تغییر در فرکانس وقوع و میتواند بر چرخه

  :توان بصورت زیر دسته یندي نمودتغییرات بر بالیاي طبیعی و علل اصلی آنرا می
 ت دمایی و وقوع حوادث آب و هوایی نظیر گرمازدگی و سرما زدگی  تشدید در تغییرا 
 هاي بارشی به دلیل کاهش دوره هاي خشکسالیافزایش تعداد سال 
 ها بدلیل کمبود بارش و خشکی -ها و مراتع و تاالبسوزي جنگلافزایش احتمال وقوع آتش 
 ی و خشکسالی شدید و استثناییهاي بارشو وقوع دوره هاي بارش در مناطق مختلفبهم خوردن مدل 
 کاهش منابع آب به دلیل تغییر الگوهاي بارش 
 هاي استثنایی بارشلغزش ناشی از وقوع افزایش حوادث زمین 
 وقوع حوادث تهدید کننده جوامع ساحلی به دنبال آن به دلیل ذوب ناگهانی منابع یخچالی و  هاافزایش سطح دریا 
 دلیل برهم خوردن تعادل طبیعیهاي مخرب به افزایش طوفان و سیل 
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  آب زیرزمینی مصرف بی رویه و تغذیه ضعیف منابع فرونشست زمین به دلیل 
ثیرمستقیم تغییرات آب أاولین عامل، ت .گذار استو هوایی از دو جنبه بر افزایش بالیاي طبیعی تاثیر  باید اضافه کرد که تغییرات آب
،  و دومین عامل مهم، بروز تغییر در رفتار انسانی در مدیریت منابع ر  از آنبالیاي طبیعی متاثو وقوع  هوایی بر شرایط پایدار طبیعی

به . دشوثر از کاهش منابع و افزایش نیازها است که نهایتا منجر به بهم خوردن تعادل و تشدید بالیاي طبیعی میأطبیعی است که مت
شود که متعاقب آن کاهش پوشش طبیعی،  آنر در استفاده از زمین و پوشش تواند منجر به تغیی عنوان مثال، تغییر آب و هوا می
در بخش کشاورزي، به دلیل .  به همراه داردهاي گرد و غبار را ی مانند طوفانیهامین و وقوع پدیدهافزایش سرعت بیابانی شدن سرز

ار داده و بیشتر با رویکرد اقتصادي به سمت و هاي جدید، زارعین ممکن است از تولید محصوالت متعارف تغییر رفتوقوع محدودیت
مثال به تولید محصوالتی .  سوي محصوالتی با بازده اقتصادي باالتري روي آورند که با شرایط تغییرات به وجود آمده سازگار نباشد

بر کاهش میزان پوشش،  بپردازند که در شرایط تغییر شرایط آب و هوایی درجه حرارت باالتري را بر سطح ایجاد نمایند که عالوه
اي هستند و طبعا برآورد صحیح و کمی و درك صحیح تعامالت بین هاي سادهلالبته اینها مثا. مصرف آب بیشتر را موجب گردند

  .تري داردتغییرات آب و هوا و استفاده از زمین نیاز به تحقیقات علمی وسیع
 
 چالش تشدید بالیاي طبیعی  - 1

اي در جو، احتماال باعث افزایش ، افزایش گازهاي گلخانه)2014-1990دولی تغییرات آب و هوا، برنامه بین( IPCC ات گزارش بر اساس
نتیجه این  افزایش در درجه حرارت . که این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود  دماي هوا در بیشتر سطوح زمین می شود

هاي گرمسیري با سرعت باد باالتر، تغییر و افزایش شدت طوفان، از جمله سیکلونتواند منجر به افزایش خطر خشکسالی جهانی می
ها و  الگوهاي بارش، کاهش منابع آب اعم از آشامیدنی و کشاورزي،  هاي گرم و تغییر شدید مدل جریانهاي مرطوب، تشدید جبهه

زایش شرایط خیلی گرم و خشک و یا خیلی سرد و هاي جدید تهدید کننده، اف کاهش تولید در بخش کشاورزي و دامی، شیوع بیماري
روند تغییرات ت وضعیت بارش و منابع آب در کشور، تغییرا ،با توجه به تغییرات مورد انتظار. مرطوب و نهایتا تهدید امنیت غذایی شود

بسیار محتمل  )Extreme Event(و یا وقایع شدید ) Natural Disaster(هاي موسوم به بالیاي طبیعی در تعداد و شدت وقوع پدیده
  . است که شواهد متعددي از بروز این تحول قابل لمس است

  
  وقوع خشکسالی ها در کشور -2-1

د که یک کمبود رطوبت شدید کمتر از حد انتظار براي مدتی اتفاق بیفتد و باعث شوخشکسالی از نظر تعریف به شرایطی اطالق می
بررسی میزان بارش دریافتی کشور در دو دهه گذشته حکایت از ). Wilhite et al. ،2006(ها شود محدودیت برخی از انواع فعالیت

سال گذشته، زمین  1500در  .هاي آبی اتفاق افتاده استاین واقعیت دارد که تغییرات قابل قابل توجهی در میزان بارش در سال
ثیر أ، ت18قبل از ورود به قرن . این روندها آثار عمدهاي بر زندگی انسان گذاشته است ،چندین بار شاهد روند سرد و گرم شدن بوده

نیز به در روند تاثیر   هاي اخیر، عالوه بر عوامل طبیعی،  تاثیر عامل انسانی تغییرات اقلیم بیشتر ناشی از عوامل طبیعی بوده، اما در سال
ها، به دلیل تغییر میزان دما و بارش از مشهودترین آثار تغییر در اکوسیستم .Alizadeh, 2010) ( این تغییر کمک زیادي کرده است

هاي معموال فرایندهاي هیدرولوژیکی، فرآیندهاي ایستایی هستند، ولی، مطالعات جدید نشان داده که بسیاري از سري. تنوع اقلیم است
هاي طبیعی آب و هواي کرة از تأثیر عوامل انسانی یا ویژگیزمانی هیدرولوژیکی روند و تغییرپذیري بلندمدت دارند که شاید ناشی 

ها نشان دهنده توسعه خشکسالی 1397تا  1380، آمار بارنگی باشداگر تعریف خشکسالی دریافت بارش کمتر از متوسط . زمین باشد
نشان  1ونه در این بازه زمانی در شکل هاي کشور براي چند سال نمآمار بارش در استان. متعدد در این بازه زمانی در کشور ایران دارد

  .منطقه باشدات جدي در شرایط بارشی تواند شاهد قابل قبولی براي وقوع تغییرداده شده است که می
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 هاي گرد و غبار  تشدید طوفان -2-2
هاي گرد و غبار ساالنه بالغ بر ثیر طوفانأهرساله تحت ت UNCCD, 2015) (بر اساس گزارش کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد 

این پدیده آتمسفري در هر منطقه داراي فرایند خاص بوده . شودجابجا می میلیون تن خاك در سطح جهان منتشر و 3000تا  2000
گزارشات حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده اخیر . جهان روند افزایشی داشته استهاي اخیر در اغلب نقاط ولی در طول دهه

طق خاصی از کره اتواند ناشی از روند تغییرات اقلیم و کاهش شدید بارش در منهاي گرد غبار میحاکی از آن است که افزایش طوفان
 20هاي گرد و غبار است که در و شدت طوفان) روزهاي گرد وغباري( مل در دهه اخیر افزایش تعداد وقوع أنکته در خور ت. خاکی باشد

از بین رفتن   .برابر شده است 10سال اخیر  سهها در کشور ایران تنها در طول  که فراوانی آنسال اخیر بشدت افزایش یافته به نحوي
اي و بروز اختالل زان خسارات و حوادث جادهثیر، مهاجرت جوامع روستایی و شهري، افزایش میأمنابع زیست انسانی در مناطق تحت ت

هاي چشمی تنها بخشی از هاي قلبی تنفسی و نیز بیماريدر شبکه حمل و نقل، افزایش آلودگی هواي شهرها و گسترش شیوع بیماري
هاي اخیر به الدلیل در س به همین. داده استکه سالمت جوامع زیست انسانی را مورد تهدید قرار  استپیامدهاي مخرب این پدیده 

تخریب خاك و افت حاصلخیزي اراضی در مناطق برداشت و متاثر از این  سویی دیگر،از . عنوان یکی از بالیاي طبیعی مطرح شده است
. بوده است) Desertification(، فقر پوشش گیاهی خاك و در نتیجه بیابانزایی )Land Degradation(پدیده، عامل بروز تخریب سرزمین

 در غرب آسیا. هاي گرد و غبار قرار داشته استا با دارا بودن اقلیم خشک و نیمه خشک از دیرباز همیشه تحت تاثیر طوفانغرب آسی
از لحاظ شدت، وسعت و تکرار در منطقه  ي گرد و غبار جزو شرایط ذاتی اقلیم منطقه بوده است، ولی در دو دهه اخیر، هاطوفان

به منظور بررسی علل تشدید . تاثیرات منفی زیادي داشته استغرب، جنوب و مرکز کشور ایران بر افزایش چشمگیري داشته است که 
 .  این پدیده در دهه اخیر، تحوالت منطقه باید مورد واکاوي قرار گیرد

کاهش ، ازبین رفتن منابع آب سطحی، هاي بلند مدتتظاهر وقوع خشکسالیشاید اولین  ،دشطور که در بخش قبلی اشاره  همان
ثیر  أعالوه بر ت.  را درگیر کرده استغرب آسیا این پدیده بیشتر از دو دهه منطقه . باشدهاي گرد و غبار پوشش گیاهی و وقوع طوفان

که بدون توجه  طوري هب. هاي مستعد را باید به آن اضافه نمود هضحومنابع آب خشکسالی بر تشدید گرد و غبار، نقش مدیریت ناصحیح 
زمینه و  ،در چرخه طبیعی آبها را کنترل کرده و با ایجاد اختالل تولید طوفان گرد و غبار، تمامی منابع آب در سرشاخهبه استعداد 

تغییر کاربري اراضی و . ها و کاهش رطوبت پایین دست و نهایتا ایجاد کانون هاي گرد و غبار را فراهم آورده استخشکیدگی تاالب
  . اي مرزي و مشترك نیز مزید بر علت بوده استههاي حوضهکنترل آب در سرشاخه
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  1396و  1385هاي نمونه بین هاي استانی در کشور در سالنمونه اي از جدول بارش - 1شکل 
  

کشورهاي همسایه  وسیله بههاي دجله و فرات هاي رودخانههاي حوزه آبخیز هامون و کنترل آب در سرشاخهمدیریت آب در سرشاخه
که اثرات این سوء  طوري هب.  هاي پائین دست از مصادیق بارز این گونه مدیریت یک سویه استایران و عراق بدون توجه به حقابه

اي از نمونه .ایران بروز کرده استکشور هاي گرد و غبار در مناطق غرب و شرق هاي عظیم بروز طوفانمدیریت، امروزه به صورت بحران
تعداد (هاي گرد و غبار روند تشدید طوفان.  نشان داده شده است 2هاي گرد و غبار در دهه اخیر در در شکل اي طوفانیر ماهوارهتصاو

نشان داده  3در شکل  ،که موید وجود این تحول در منطقه استنیز در مناطق غربی کشور ) روزهاي گرد و غباري و غلظت گرد و غبار
داري داراي افزایش معنی 2017تا سال  2005، تعداد روزهاي گرد و غباري در ایستگاه شهر اهواز از سال به عنوان مثال .شده است

هاي مختلف بررسی اجمالی این نوسانات حکایت از تاثیر میزان بارش در سال.  ها داراي نوسانات زیادي استبوده ولی شدت این طوفان
هاي گرد و غبار در این مقطع زمانی متفاوت بوده و براي اولین بار در سال  طوفان بیشینهمیزان غلظت ) ب(در شکل سمت چپ . دارد

 بیشینهبه حد  2017و  2016، 2015، 2010، 2009هاي میکروگرم بر مترمکعب رسیده و در ادامه در سال 8000به باالتر از  2006
  . میکروگرم بر متر مکعب رسیده است 10000ابزار سنجنده یعنی توان 
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 طوفان گرد و غبار با منشاء داخلی

  )جنوب استان خوزستان و مرکز عراق(
طوفان گرد و غبار تاثیر گذار بر جنوب 

  طوفان گرد و غبار با منشاء تاالب هامون در شرق ایران  ایران با منشاء مرکز عراق
  هاي گرد و غباراي طوفانهایی از تصاویر ماهوارهنمونه - 2شکل 

  
  

  
  

  
  

  

  )ب(  )الف(
  2017الی  2005در سالهاي ) ب(و شدت حداکثر گرد و غبار ) الف(تعداد روزهاي گرد و غباري در استان خوزستان  -  3شکل 

  
داخلی و در از دو  منشاء ایرانهاي مدیریت آب، اي و متاسفانه اجراي طرحهاي منطقهبه دلیل وقوع خشکسالی تقریبا در دو دهه اخیر 

شرق کشورهاي سوریه و اردن، غرب مرکز و شرق  کشور : این مناطق شامل. هاي گرد و غبار قرار گرفته استثیر طوفانأخارجی تحت ت
عراق و منطقه بین النهرین، شمال غرب، مرکز و جنوب شبه جزیره عربستان و بخشی از افغانستان  و بخشی از منطقه آرال در کشور 

هاي هرمزگان و بوشهر، جنوب استان کرمان، شرق استان ب استان خوزستان، استانترکمنستان به عنوان منشاء خارجی و جنو
  ). 4شکل ( هستندهاي داخلی سیستان و بلوچستان، کویر مرکزي به عنوان منشاء

  
  هاي گرد و غبار تهدید کننده کشور ایرانمنشاء -4شکل 
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  هالغزشافزایش وقوع زمین -2-3
دارد ها  لغزشهاي اخیر از جمله زمین المللی حکایت از افزایش چشمگیر بالیاي طبیعی در دهه هاي بین آژانسها و  هاي سازمانگزارش

. ها شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم استخسارات ناشی از زمین لغزش  .برداري از زمین استکه عمدتاً ناشی از سوء مدیریت بهره
لغزش و از بین رفتن اموال مردم و تاسیسات هاي ناشی از وقوع زمینها، بازسازيابجاییهاي ناشی از جخسارات مستقیم شامل خسارت

ها سقوط ارزش اقتصادي زمین: توان به این صورت خالصه کرددر مقابل، خسارات غیرمستقیم را می). Schuster, 1996(اقتصادي است 
ها و لغزشها ناشی از وقوع زمینوري جنگلصادي، کشاورزي، بهرهباشد، کاهش تولیدات اقتلغزش میدر نقاطی که مورد تهدید زمین

ها، تحمیل  وري آنهاي حمل و نقل، تحمیل تلفات انسانی و حیوانی و کاهش میزان بهرهو از بین رفتن امکانات و شبکه ایجاد خسارت
رات وارد شده به اموال و مایملک افراد و هاي بخش خصوصی شامل خساهزینه.  هالغزشگیري و کنترل فعالیت زمینهاي پیشهزینه

هاي افراد شوند چرا که امکاناتی مانند بیمه و توانند باعث از بین رفتن کامل اموال و داراییها میلغزشزمین. هاي خصوصی استشرکت
 .ها براي جبران این خسارات استفاده نمود معموال در دسترس قرار ندارند دیگر ابزاري که بتوان از آن

له، ها، خطوط لوآهن، بنادر، فرودگاهها، خطوط راههاي کشور موجب خسارات اقتصادي به راهاستان بیشترلغزه در همه ساله پدیده زمین
هاي آبیاري و آبرسانی و تاسیسات معدنی، تاسیسات استخراج، تصفیه و پاالیش نفت و گاز، شبکه خطوط نیرو و ارتباطات، کانال

ها و مراتع و منابع طبیعی، هاي مصنوعی و طبیعی، جنگلات و مراکز صنعتی، سدها و دریاچهداخل شهرها، کارخانجهاي حیاتی شریان
ها صدها تن تـــلفات جانی، ده هـا لغزش در کـشورهاي اخیر، رویداد زمینطی سال شودو نقاط مسکونی شهري و روستایی میمزارع 

به این خسارات مستقیم، باید خسارات غیر . یلیارد ریال خسارات مالی به جاي گذاشته استهـــزار آواره و بی خانمان و هزارها م
برداري از ها و عدم بهرهارات ناشی از اتالف وقت و سرمایههاي کشاورزي و منابع و نیز خسدیگر ناشی از نابودي مسکن و زمینمستقیم 

بایجان شرقی و غربی، اردبیل، تهران، مرکزي، زنجان، و بختیاري، آذرزندران، چهارمحال گیالن، ما .تاسیسات اقتصادي را افزود
هایی هستند که تعداد گزارشات وقوع و خسارات وارده از کهکیلویه و بویراحمد، فارس، کردستان، کرمانشاه، خراسان و لرستان از استان

 .ها در آن ها چشمگیرتر استزمین لغزش
رشد پرشتاب جمعیت و به دنبال  ها،لغزشها در ایران را عالوه بر تغییرات شرایط آب و هوایی و بارششاید بتوان علت تشدید وقوع زمین

آمد پی. حدود. دانستاستفاده از زمین به صورت مدیریت نشده ها و روستاها و تر شهر سمت مناطق مرتفعهاي عمرانی  آن توسعه پروژه
هاي شهرهاي شمال کشور، لغزشتوان به زمینها است که از موارد بارز آن میلغزش این توسعه افزایش چشمگیر تعداد وقوع زمین
هاي شمال شهر تهران، شهرهاي تبریز و سنندج و  هاي ارتباطی تهران به شمال، شهركروستاهاي واقع در منطقه البرز، حاشیه گذرگاه

ها لغزشقلیمی در مناطق مختلف ایران، در حال حاضر زمینبا توجه به تنوع ا. شهرهاي واقع در نقاط مرتفع منطقۀ زاگرس اشاره نمود
 . جزو یکی از بالیاي طبیعی مطرح در ایران است

مخاطرات ناشی از وقوع  کشور در معرض تهدید مخاطرات طبیعی، تقریبا همه ساله شاهد وقوع انواع 10کشور ایران ، به عنوان یکی از 
 4900چنانچه خسارات ناشی از . لغزش ها مطالعاتی صورت گرفته استات ناشی از زمینران در مورد خساردر ای  .ها استلغزش زمین
مرادي و همکاران، (است  شدهمیلیارد ریال برآورد  126893در کشور  1386تا پایان شهریور  1372از سال  هلغزش ثبت شدزمین

 میلیارد ریال برآورد شده است 500منابع طبیعی حدود لغزش در ایران بدون احتساب خسارات وارده بر خسارات ساالنه زمین .)1391
مورد  4584هاي کشور کل خسارت مستقیم لغزشهمچنین بر اساس برآورد صورت گرفته از بانک اطالعات زمین). 1373پناه، کمک(

 4584کل مصالح  نک، حجمبر اساس این با. برآورد شده است  ریال میلیارد  260259برابر  1386لغزش ثبت شده تا انتهاي سال زمین
اي ثبت شده هلغزش زمین  .هزار هکتار محاسبه شده است 4/194ها حدود  میلیون مترمکعب و مساحت آن 56270لغزش مورد زمین

نشان داده  5بخیزداري کشور در شکل سازمان جنگل ها مراتع و آ وسیله بههاي شناسایی شده در کشور لغزشدر بانک اطالعات زمین
  . شده است

  
  فرونشست زمین -2-4

گیرد و هاي است که تحت تأثیر تحوالت طبیعی و مصنوعی صورت میاز نظر تعریف، فرونشینی تدریجی و ناگهانی سطح زمین، پدیده



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

8 

 

برداري غیراصولی و انسان با بهره). 1388رنجبر و جعفري، (تواند فاجعه بار باشد ها گاهی میصدمات ناشی از این نوع فرونشینی
هر چند علّت اصلی فرونشست زمین با توجه به مطالعات . غیرمنطقی از منابع طبیعی بر شدت و تعداد این مخاطرات افزوده است

حالل باشد، حاکی از عواملی همچون افت سطح سیاالت زیرزمینی، انهاي ایران که مستعد این پدیده میصورت گرفته در دشت
هاي بشري همچون تغییر کاربري زمین، احداث، بهره برداري و تشکیالت زیرسطحی و ریزش کارست گزارش شده، لیکن دیگر فعالیت

هاي آلی، معدنکاري زیرسطحی و یا پمپاژ نفت نیز از جمله دالیل وقوع فرونشست هاي مهندسی، زهکشی خاكیا بارگذاري سازه
  ).1389و همکاران،  کزازي اسکانی(شود محسوب می

لغزش فرونشینی سطح زمین از جمله مخاطرات محیطی است که همانند سایر مخاطرات مانند زلزله، خشکسالی، سیل، طوفان و زمین
نتایج تحقیقات نشان داده که افت شدید آب زیرزمینی در . روداجتماعی و عمرانی به شمار می -از جمله موانع توسعه اقتصادي

ها و بر اثر این نشست، ترك. ها شده استي ژئومورفولوژیکی فرونشست در تعداد زیادي از دشتمنجر به بروز مخاطره هاي اخیر سال
هاي تغییرات این اشکال در طول زمان موجب ایجاد فرم. هایی در دشت با اشکال و عمق و طول متفاوت ایجاد گردیده استشکاف

هاي هاي طولی ممتد، شکافکه شامل شکاف شدهغرب، جنوب و جنوب شرق دشت متفاوت و عوارض متعددي به ویژه در شمال 
هاي آبیاري شده ها بوده که این عوارض باعث تخریب برخی از اراضی کشاورزي و کانالهاي وسیع و فروچالهمنقطع، حفرات مدور، چاله

ت و گاز و سایر تأسیسات عمرانی از جمله خط آهن هاي انتقال نفو همچنین باعث تغییر شیب زمین در برخی نواحی و تهدید شبکه
  .ها شده استسراسري تهران به مشهد و کاهش برگشت ناپذیر ظرفیت مخزن آبخوان

  
 

  
  هاي البرز و زاگرسها در سطح کشور و تمرکز آن درامتداد رشته کوهلغزشنقشه گسترش زمین -  5شکل 

  
، مصر، عربستان سعودي، کلمبیا، چین، آمریکا، تایلند، هند، ژاپن، ایتالیا، هلند، ونزوئالمکزیک، استرالیا، : در بسیاري از نقاط مانند

).  1386پور و همکاران، لشکري( انگلستان، فرانسه، فلسطین اشغالی، لهستان و سوئد پدیده فرونشست زمین اتفاق گزارش شده است
متر افت  10بوده که به ازاي هر  است دشت رفسنجان شدهی گزارش اولین دشتی که در آن نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمین

 6تعدادي از تصاویر فرونشست در کشور در شکل  .متر نشست سطح زمین گزارش شده است سانتی 41سطح آب زیرزمینی حدود 
متر در سطح آب  19بیش از رویه از منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر باعث افت ي اخیر برداشت بیدر سه دهه .نشان داده شده است

سطح آب )  1387لشکري پور و همکاران،(میلیون مترمکعب بر کسري حجم مخزن افزوده میشود  16زیرزمینی شده و هر ساله حدود 
متر افت داشته  1/10به میزان  )1388-1369(سال  19که در طی  طوري هزیرزمینی در دشت کاشان نیز داراي روندي کاهنده است؛ ب

در دشت معین آباد ورامین و جنوب ) 1395هوشمند ،  و  عطایی(متر گزارش شده است  سانتی 53افت متوسط ساالنه آن  و میزان



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

9 

 

شمشکی و (ي آب زیرزمینی بوده است هایی رخ داده که مرتبط با افت سفرهنشست) شهرداري 19و  18مناطق (باختري تهران 
اکنون  هاي بحرانی کشور که همي محیطی فرونشست زمین در بسیاري از دشتبا توجه به فراگیر شدن مخاطره )1384همکاران، 

رسد، لزوم بررسی این مخاطره و پیامدهاي ژئومورفولوژیکی آن حائز دشت می 300هاي بحرانی بر اساس گزارشات بهتعداد دشت
نشست زمین رخ داده  )1392آمار سال (ل میلیون مترمکعب در سا 148در این میان در دشت نیشابور با کسري مخزن   .اهمیت است

هاي زیرزمینی براي مصارف کشاورزي با مشکل افت شدید سطح آب هاي اخیر به علّت برداشت زیاد از آباین دشت در سال. است
از ها، مراتع و آبخیزداري کشور فرونشست زمین در یک میلیون هکتار  بر اساس گزارش سازمان جنگل. زیرزمینی مواجه شده است

هاي زیرزمینی کشور باعث فرونشست یک میلیون هکتار از  بر اساس این گزارش بیالن منفی آب. هاي ایران در حال وقوع استدشت
   .دشت حاصلخیز کشور شده است 230هاي کشور در  عرصه

  

      
  هاي مختلف کشورها در دشتشواهد سطحی فرونشست - 6شکل 

  
ترین مناطق کشور از نظر فرونشست زمین در استان خراسان رضوي، استان کرمان، بحرانیشناسی بر اساس گزارش سازمان زمین

  . به موقعیت این مناطق اشاره شده است 7استان تهران، استان قزوین، استان اصفهان بوده که در شکل 
  

  
  نمودار نشان دهنده میزان فرونشست پایش شده در یک سال در نقاط مختلف کشور -7شکل 

  
  هاي مخربتشدید سیالب-2-5

دهه اخیر بیش از نیمی از کل خسارات ناشی از باالیـاي طبیعـی در دنیا را به  پنجدهد که خسارات سیالب در بررسی آمار نشان می
کشور جهان در معرض وقوع سیل هستند و در  90نفر از  میلیون 190دهد ساالنه بیش از  آمار و تحقیقات نشان می. خود اختصاص داده است

 10اکنون نسبت به پنج دهه پیش، بیش از  که تعداد وقوع سیل هم وريط هد افزایش سیالب بسیار جدي بوده بنیز بنا به دالیل متعدد رون ایران
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ب همراه باخسارات پدیـده سیال ادتعداد زیادي رخدایست که هر ساله ی و جغرافیایی ایران نیز به گونهشرایط اقلیم .برابر شده است
البتـه نـوع و . ثر اسـتأرخداد سیالب در ایران مختص به منطقه خاصی نبوده و تمام کشور از این پدیـده مت. شود گزارش میفراوان آن 

تنـد و طول هاي بـا شـیب به طورمثال درمناطق شمالی کشور که داراي رودخانه. مشخصـات سیالب بسته به هر منطقه متفاوت است
که در منـاطق جنوبی ایران، درحالی. شودی هموطنان میهاي سالیانه عالوه بر خسارات زیاد منجر به تلفات جانکوتاه است، سیالب

هاي سنگین درمناطق باالدست و ذوب برف با ویژگی تلفـات کم ولی خسارات بسیار باال به هاي تدریجی و ناشی از بارش رخداد سیالب
هاي کم آبی و خشکسالی نیز رخداد این پدیده این است که در دورهنکته حائز اهمیت  ،باشدورزي، مسکونی و صنعتی میاراضی کشا

توان اذعان داشت که تنوع بوقوع پیوسته در این می بنابر. دهدتر رخ میمتوقف نشـده و بلکه بـا شـدت بزرگتر و حجم خسارات باال
ها  سیلهاي اخیر دهد که در سالمطالعات نشان می . ها در کشور شده استزایش تعداد وقوع سیالبشرایط اقلیم عامل تشدید شدت و اف

شود اما در ایران بیشتر  بندي می سیل اگرچه در زمره سوانح طبیعی دسته. پیوندند هاي بازگشت طبیعی به وقوع می خیلی زودتر از دوره
در قمرود  1388سیل سال . انسانی است مدیریت نشدههاي  شد، حاصل دخالتهاي رخ داده بیش از آن که منشأ آن طبیعی با سیل

بر اساس . حاصل تجاوز انسان به حریم و بستر رودخانه بوده است ،استان قم که به صدها نفر از مردم و خودروهاي پارك شده آسیب زد
درصد آن تنها مربوط به  74نزدیک به  1380ا ت 1330مورد سیل اتفاق افتاده از سال  421اعالم سازمان حفاظت محیط زیست، از 

برابر شده در حالی که تغییرات زیادي در  20میزان سیل  80تا  60هاي  یعنی در فاصله سال. شود می 1380تا  1360هاي  سال
  . هاي منطقه جز چند مورد استثنایی وجود نداشته است بارندگی

میلیارد ریال در  10000ن جنگلها و مراتع کشور، خسارات ناشی از سیل بالغ بر بر اساس اطالعات موجود در بانک اطالعات سیل سازما
دو . نفر دیگر شده است 2381نفر و مفقود االثر شدن  739هزار و  11باعث کشته شدن  1383لغایت  1330سال است و از سال 

اگرچه . هزار رأس دام تلف شده است 580یون و هزار هکتار از مزارع کشور در همین بازه زمانی آسیب دیده و یک میل 300میلیون و 
االثر شدن بیش که منجر به کشته و مفقود 1380اد مرد 20هاي متعددي است و ویرانگر گلستان در  هر ساله کشور شاهد وقوع سیالب

این سیل که به  وسعت تخریبی. هنوز هم عنوان نخست فجایع سیل کشور را به خود اختصاص داده است ،نفر از هموطنان شد 500از 
کیلومتر را در برگرفت و  5000ها و مراتع در باالدست حوضه آبریز گرگانرود است، حدود گفته کارشناسان تماماً در اثر تخریب جنگل

. سیل گلستان در این سال رتبه یک تلفات انسانی سیل در جهان را به خود اختصاص داد 2001طبق اعالم سازمان ملل در اوت سال 
دن سد شهید وفایی نیز مزید بر علت شد و حجم عظیمی از آب با سرعتی باور نکردنی جاده گلستان و خودروهاي عبوري را شکسته ش

درست در حول  1384و  1382، 1381سیل گلستان بار دیگر در سال . هاي بکر داخل پارك ملی گلستان را با خود بردگرفته تا جنگل
، 1366سیل میدان تجریش تهران در سال . و حوش سالگرد سیل نخست تکرار و منجر به کشته شدن بیش از یکصد نفر دیگر شد

ساعت یک بعدازظهر، بر اثر بارش شدید باران و  1366مرداد  4. ه استدومین سیل مخرب کشور از نظر تلفات انسانی لقب گرفت
اما آنچه خسارات سیل را تشدید کرد شکسته شدن سد . هاي دربند و گالبدره، در شمال تهران رخ داد شدن سیالب در دره جاري

تجریش و خیابان شریعتی و مناطق  ناگهان حجم عظیمی از آب روانه میدان. دیگري بود که روي رودخانه گالبدره ساخته شده بود
متر بارش ثبت شد در مدت کوتاهی سیالب عظیمی از  میلی 28دقیقه  107اي بود که در مدت  شدت رگبار به گونه. اطراف شد

 والي و سنگ را در مسیر رودخانه گالبدره شده را تخریب و صدها تن گل  رودخانه گالبدره به حرکت درآمد و در مسیر خود سد ساخته
، سیل کوهدشت لرستان، سیل قم و سیل 70هاي نکا و ماسوله در دهه  سیل. و جعفرآباد به سمت میدان تجریش به حرکت درآورد

 300هاي پر خسارت سه دهه گذشته کشور هستند که در نتیجه آن بیش از  هاي سال گذشته تهران و ایالم از دیگر سیلبهشهر و سیل
 2014هاي ویرانگر کشورهاي همسایه و اطراف همچون سیل  هنوز هم با سیل ایرانهاي  یک از سیلاگرچه هیچ . نفر دیگر کشته شدند

میلیارد دالري به زیر  40نفر و وارد آمدن خسارت  4000چین که منجر به کشته شدن بیش از  1998هند و پاکستان و سیل 
توان نتیجه گرفت که جلوگیري از ها میدر وقوع این سیالب هاي این کشور شد قابل مقایسه نیست، اما با توجه به نقش مدیریت ساخت

 . هاي مدیریتی براحتی قابل حصول استها با تصحیح روشوقوع این سیالب
سیل روبرو بوده است که از میان  967سال گذشته با  25هاي طرح ملی آمادگی و کنترل سوانح طبیعی کشور ایران در طبق گزارش

تومان خسارت به  916سیل در سال  39طور متوسط با  هها بطی این سال.  و تلفات همراه بوده است سیل مهم و با خسارت 117
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سال  53بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده، در ایران در طول .  میلیارد تومان است 37که متوسط خسارات ساالنه   کشور وارد کرده
فراوانی وقوع سیل در دهه  که دهدآمار مذکور نشان می. ت رسیده استمورد سیل حادثه خیز به ثب 4185تعداد  1383گذشته تا 

نمودار شکل .  مورد افزایش پیدا کرده است 2053به  1379تا  1370د در دهه امورد بوده است و این تعد 179تعداد  1339تا  1330
  . دهدروند افزایش خسارات وقایع سیل در کشور را نشان می 8
  

  
  دهه اخیر در ایران 6مستقیم سیل در خسارات  8شکل 

  
  مدیریت جامع حوزه آبخیز و آمایش سرزمین  -3

برداري از منابع بهره که شودهایی اطالق میمدیریت جامع حوزه آبخیز به مجموعه فعالیت شدهاي قبلی مرور طور که در بخش همان
بر اساس این . برداري پایدار از منابع را ساماندهی نمایدبهره کند تا ضمن ارتقاء معیشت آبخیزنشینانحوضه را به نحوي مدیریت می

هاي منطبق با مدیریت جامع حوزه آبخیز، دسترسی به اطالعات کامل خوبی قابل اثبات است که یکی از ابزارهاي تدوین برنامه هتعریف ب
. شودهاي متعدد مرتبط با مدیریت جامع حوضه اتخاذ مهتدوین برنا براياز منابع یک حوضه بوده تا با توجه به این پتانسیل تدابیر الزم 

دستیابی به بسته هاي مدیریت جامع حوزه  برايهاي کلیدي و ابزاري اجتناب ناپذیر به همین دلیل آمایش سرزمین یکی از ضرورت
فرهنگی یک عرصه است، بنحوي بر مند استعدادهاي طبیعی، اجتماعی، اقتصادي،  آمایش سرزمین، در حقیقت ارزیابی نظام. آبخیز است

هایی مناسب براي افزایش و پایداري توان سرزمینی در جهت برآورد  هاي مدیریتی  الزم را به منظور انتخاب گزینهاساس آن بسته
ه سرزمین اجتماعی در پهن -هاي اقتصادي به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیاي کلیه فعالیت. نیازهاي جامعه ارائه نماید

تا حدود نیز مایش سرزمین در تعریف آ شودمالحظه می. گویند ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می نسبت به قابلیت
اي دستیابی به مدیریت جامه این دو تعریف بتواند نیازهشاید تلفیقی از. آبخیز وجود داردزیادي تشابه با تعریف مدیریت جامع حوزه 

هایی مدیریت جامع حوزه آبخیز به مجموعه فعالیت" :دشوبندي تعریف زیر توصیه میبر اساس این جمع. ا مرتفع سازدر بخیزحوزه آ
برداري از منابع حوضه را هاي یک حوضه که در برنامه آمایش سرزمین شناسایی شده است، بهرهشود که با توجه به ظرفیتاطالق می

د که در شومالحظه می ".نماید تضمینبرداري پایدار از منابع را ء معیشت آبخیزنشینان بهرهکند تا ضمن ارتقابه نحوي مدیریت می
تحوالت و تغییراتی که در دو دهه اخیر در کشور اتفاق .  شودهاي یک حوضه انجام ریزي باید بر اساس ظرفیتتمام تعاریف برنامه

، حکایت از این واقعیت دارد که تغییرات شدهاي قبل به آن اشاره در بخش افتاده و پایش روند این تغییرات و  وقوع اتفاقات جدید که
هاي جدي شاید یکی از علل اصلی بروز چالش شدید اتفاق افتاده در میزان منابع ورودي و سوء مدیریت در مدیریت منابع موجود

ن دریافت بارش در دو دهه اخیر شدید میزاکاهش . و دهه اخیر باشدزیست محیطی در عرصه منابع طبیعی وزیرمجموعه هاي آن در د
لذا بدون تردید باید . شاهد غیر قابل انکاري است که کشور در دو دهه دچار نقصان شدید در این منبع خدادادي شده است) 1شکل (

اري پایدار از بردیش سرزمین و بحث تنظیم نظام بهرهماعیت توجه داشت که بحث شناخت منابع و استعدادها در مقوله آبه این واق
به عبارت دیگر هردو مقوله آمایش سرزمین و .  منابع در مقوله مدیریت جامع آبخیز طبعا نباید از یک مدل واحد و ثابتی طبعیت نماید

هاي متوالی و هاي شناور و مبتنی بر سناریوهاي منطبق با کاهش و افزایش منابع در سالمه حوضه ها باید بر مبناي برنامهمدیریت جا
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میلیارد  270میلیارد متر مکعب بوده که با احتساب  413عنوان مثال متوسط بارش کشور  به .مقاطع زمانی تعریف شده باشد یا
میلیارد آن آب قابل  130مقدار مکعب بوده که با لحاظ توزیع زمانی و کیفیت، میلیار متر  143میزان آب باقیمانده   مترمکعب تبخیر، 

هاي سال) سال 45حدود (این در حالی است در دوره آماري موجود .  دشوبر آورد میورزي، شرب و صنعت کشااستحصال براي مصارف 
تغییرات ثبت  9در نمودار شکل . میلیارد متر مکعب نیز ثبت شده است 600ملیارد متر مکعب و  200 حجمبا کم بارش و پر بارش آبی 

  .آن نشان داد شده استند نزولی ودهه و ر 6شده در متوسط دراز مدت در طی 

  
  دهه و روند نزولی 6تغییرات ثبت شده در متوسط دراز مدت در طی  - 9شکل 

  
که در یک  طوري هب ،عالوه بر اختالف فاحش ذکر شده در متوسط بارش کشور، اختالف در میزان بارش حوضه ها نیز قابل تامل است

که در یک  طوري هب .وجود داشته باشداي دیگر خشکسالی هضسال در حوسالی شدید و در همان ه ممکن است ترضسال آبی در یک حو
میلیارد متر مکعب و در همان دوره در  164هاي دچار خشکسالی به حدود متوسط بارش در حوضهمجموع بازه منتخب از دوره آماري، 

که عدم توجه به تاثیرات این  شدبیان  7-2تا  1-2هاي در بخش. میلیارد متر مکعب رسیده است 1073هاي دچار ترسالی به استان
افزایش   فرو نشست زمین،  هاي گرد و غبار،هاي متعدد نظیر تشدید تاثیر تنوع و تغییر اقلیم، تشدید طوفانتغییرات در بروز چالش

حوزه آبخیز، باید این هاي جامع مدیریت ریزيداشته و به همین دلیل در برنامه ها  نقش مستقیملغزشاي و زمینهاي تودهفرسایش
  .تاثیرات هم در تخصیص منابع آبی مد نظر قرار گیرد

 دبای ،دشوطور طبیعی منجر به افزایش وقوع بالیاي طبیعی و کاهش تولید می هدر کنار این تغییرات متناوب منابع در حوزه آبخیز  که ب
باتوجه به رشد .  زایش شدید نیاز غذایی نیز توجه کردبه یک متغییر مهم دیگر یعنی رشد جمعیت، ارتقاء سطح زندگی مردم و اف

جمعیت در کشور که در دهه اخیر تا حدودي کاهش یافته است و با توجه به افزایش نیاز غذایی مردم و ضرورت افزایش کمی و کیفی 
. میلیارد مترمکعب برسد 150حدود  1400و نیاز آبی کشور در سال  وريشود که با لحاظ نرخ بهرهبینی میپیش کشاورزي، تاتولید

در بنابر این . بیشتر از پتانسیل بالقوه منابع آب تجدید شونده کشور است درصد 13این میزان بر اساس مطالعات اولیه انجام شده حدود 
.  شوداي باید این متغییر نیز ملحوظ هاي آبخیز چه در سطح ملی و چه در سطح حوضههاي مدیریت جامع حوزهبرنامه تدوین طرح

-هاي نوین به منظور افزایش بهرهها و استراتژي هاي استفاده از منابع آب همراه با فناوريروي تدوین سیاستاولین راهکار پیش قطعاً
و کاهش تلفات آب در  جوییضمن صرفهشود که براي جبران این کمبود در آینده  باید در یک برآورد کلی گفته می. باشدوري آب می
، صرفه جویی در مصرف آب از طریق کاهش درصد ضایعات محصوالت کشاورزي نیز می تواند گزینه قابل توجه و موثري دمرحله تولی

مقدار این شاخص در ایران براساس محاسبات کالن مصرف آب و تولیدات کشاورزي فاریاب به  . در استفاده بهینه از منابع آب باشد
براساس محاسبات ، براي تامین غذاي جمعیت با روند رشد فعلی باید عدد  است که کیلوگرم بر مترمکعب  9/0طور متوسط حدود 

  .گرم بر مترمکعب افزایش یابدکیلو 6/1به  1400کارایی مصرف آب کشاورزي تا سال 
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  جمع بندي و نتیجه گیري  -4
هاي یک هاي مدیریتی باید بر اساس ظرفیتتدوین بسته ،با توجه به تعریف مدیریت جامع حوزه آبخیز و تاکید تعاریف پذیرفته شده

هاي مختلف داراي د تا توزیع بارندگی در سالشودر کشور ایران تنوع اقلیم باعث می شدهمانطور که اشاره . حوضه صورت پذیرد
از سویی . نخواهد بودهاي مدیریت جامع راهگشا  نوسانات بسیار شدید بوده و به عبارتی استفاده از متوسط دراز مدت در تدوین برنامه

قابل  دیگر شرایط اقلیمی کشور و اطالعات پایش شده نشان میدهد که در راستاي تنوع و تغییر اقلیم در سطح جهان، تغییرات
هاي مدیریت جامع حوضه آبخیز باید بر توان نتیجه گرفت که تدوین طرحلذا می. بل مشاهده استامنطقه آسیا و ایران قدر  ايمشاهده
-ه تنها تالش جدي در تدوین برنامهمدیریت آب و منابع طبیعی کشور نمتاسفانه  ایراندر .  ها صورت پذیردتنوع شدید ظرفیتاساس 

عمل نیاورده  هها ببرداري از منابع حوضهبلکه هیچ اقدام مثبتی در راستاي کنترل بهره ،ها ندارداي منطبق با تغییرات زمانی ظرفیته
ز الگوهاي کشت متناسب با چاه غیر مجاز، و تخریب منابع طبیعی به بهانه افزایش تولید، عدم استفاده اوجود صدها هزار . است

ها در  ه تعدادي از آنوقوع و تشدید بالیاي طبیعی که ب. همگی حکایت از این واقعیت تلخ دارد ،ها مورد دیگرهاي آبی و دهمحدودیت
د برخی از هاي گرد و غبار و فرونشست زمین و تشدیهاي جدید نظیر طوفانع پدیدهدهد که وقونشان می ،دشاشاره  هاي قبلیبخش

بخیز و برآور ریسک خطر ناشی از سوء عیت دارد که در مدیریت جامع حوزه آها حکایت از این واقلغزشپدیده نظیر سیل و زمین
امه جامع و متناسب که به اهم نکات مهم که در تدوین یک برن. هاي مدیریتی مد نظر قرار گیردعنوان اجزاء مهم بسته ا باید بههمدیریت

  :شود ها به شرح زیر اشاره میبا رفتار حوضه
   
 هاي آمایشیشناخت ظرفیت یک حوزه بر اساس مدل •
 هاي ثابت و متغییر حوضهتفکیک ظرفیت •
ضه و یا فرآیندهاي تغییرات ناشی از رفتار حوهاي حوضه بر اساس تجزیه و تحلیل  حوزه اعم از هاي تغییرات ظرفیتتعریف کرانه •

 هاها بر اساس این ظرفیت آن بندي طبقهو  اي و جهانیتغییرات منطقه
 تدوین سناریوهاي مختلف بر اساس متغیرهاي تعریف شده  •
 مستعد تولید گرد و غبارها، آبگیرها و نقاط تامین حقابه تاالب برايهاي تعادل بخشی به منابع و مصارف و تالش توجه به برنامه •
 هاي کاهش مصرف، حفظ سطح تولیدب زیرزمینی از طریق اعمال برنامههاي آسطح بحرانی سفره کنترل •
ها به راستاي اتصال ترسالی سازي و دراري و آبخوانداري به منظور ذخیرههاي آبخیزدهاي نوین و توسعه طرحتوسعه فناوري •

 ها خشکسالی
 تبخیر و نهایتا تعادل بخشی به منابع و مصارفبیشتر منابع و کاهش  •
هاي توسعه در اراضی اي در پروژهها و فرسایش تودهه منظور پرهیز از بروز زمین لغزشها ب تدوین ضوابط و نظارت بر اجراي آن •

 ها شیب دارو پرهیز از دستکاري در اراضی حساس و تغییر کاربري در آن
 با حفظ بحث امنیت غذایی  ر تنظیم منابع و مصارف و پایداري تولیدپیشنهاد اطالح الگوهاي کشت به منظو •
 هاي مصرف کننده آب بیشترهاي جایگزین به منظور ارتقاء معیشت جایگزین و جلوگیري از توسعه نامتناسب فعالیتتوصیه برنامه •
 و سایر مصارف تدوین ساختار الزم به منظور جایگزینی و یا اصالح ساختار موجود مدیریت آب در کشاورزي •

  :شودهاي معرفی شده راهکارهاي زیر توصیه میچالش و کنترلدر راستاي تحقق اهداف فوق 
 :پذیري امنیت غذاییدر بحث افزایش تولید و کاهش آسیب •
 مدیریت تقاضا 
 هاي  و نظام شده و استفاده از ارقام گیاهی هاي کنترل هاي قابل کنترل و توسعه تولیدات کشاورزي در محیط کاشت در محیط

 شود هاي کمبود آب می تولیدي که سبب ذخیره آب و حفظ میزان تولید محصول در زمان
  هوشمندسازي کشاورزي 
 توجه به الگوي مصرف و توجه به واردات آب مجازي 
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 استفاده کاشت فراسرزمینی برايریزي برنامه 
 بوم و تغییرات اقلیم و اقتصاد مقاومتیهاي آب، غذا، زمین، زیست  تقویت هم افزایی و هماهنگی بین برنامه 
 مدیریتی و تقویت روح خودباوري و خوداتکایی اصالح ساختار 
  برداري بهینه از منابع موجودبهرهها و از همه ظرفیت بیشینهاستفاده 
  شود  ب میهاي کمبود آمحصول در زمانسطح تولید هاي تولیدي که سبب ذخیره آب و حفظ  استفاده از ارقام گیاهی و نظام 
 اي آب و ارزش اقتصادي متفاوت تولید لحاظ ارزش منطقه 
 ها و مشارکت  مردمگذاريتنوع بخشی سرمایه 
 هاي غیرمتعارف و آب بارانتامین آب مورد نیاز از طریق آب 
 هاي غیرمتعارف نظیر استفاده از منابع آب شور، باز یافت فاضالب، بازچرخانی برداري از آببهره 
  هاي اقتصادي آب شیرین کنانهسامتوسعه 
 
 :در بحث فرونشست زمین •
 از منابع آب زیرزمینی) میزان تغذیه درصد 40(برداري رسیدن به سطح مجاز  بهره برايیزي ربرنامه 
 ریزي آب و خاكهاي برنامهت مرتبط با نشست زمین در همه طرحالزام به تهیه پیوس 
  هاي آب زیرزمینی اضطراري سفرهپایش مستمر به منظور تامین نیازهاي 

 
 در بحث گرد و غبار •
 اي به منظور تعیین دقیق نیازهاي آبی زیست محیطی ریزي حوضهبرنامه 
 ها و مناطقی که منشاء گرد و غبار هستنداولویت به تامین حقابه تاالب 
 ضروري هاي گرد و غبار به عنوان نیاز اولیه وهاي مقابله با کانونتهیه نیازهاي آبی طرح 
  
 هادر بحث کاهش سیل خیزي حوزه •
 تدوین ظرفیت مجاز براي مراتع به منظور حفظ پوشش گیاهی 
 اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع 
  عدم دخل و تصرف در شرایط طبیعی مناطق 
 حفظ بستر و حریم رودخانه ها 
 ها و سطح حوضه رودخانهها، هاي مقابله با ایجاد سیالب هاي مخرب در سطح ابراههاجراي عملیات طرح 
  

و بر اساس اي کشور الزم است سئواالت زیر مورد مداقه قرار گیرد هاي کالن و منطقهد در تدوین برنامهشودر عین حال پیشنهاد می
 :دشوهاي الزم تدوین هاي محتمل برنامهپاسخ
  جویی در مصرف، کاهش تبخیر، میزان از این نیاز از طریق صرفه چه) میلیارد متر مکعب150(  1400با توجه به نیاز آبی در افق

 .هاي غیر متعارف و باز چرخانی قابل تامین استداري، استفاده از آب عملیات آبخیزداري و آبخوان
 این نیاز در سناریوهاي ترسالی و خشکسالی چگونه مرتفع خواهد شد. 
 ریزي تخصیص آب باید اتخاذ نمود تا رخداد و تشدید روشی در برنامه، چه هاي حاصله از تجربه دهه اخیربر اساس چالش

 . دوباره بروز نکنندهاي تجربه شده  بحران
 کندهایی را به بخش کشاورزي و تامین نیازهاي غذایی کشور وارد میتدوین برنامه برداشت پایدارآب از منابع چه هزینه 
 شودها چگونه ارزیابی میهاي هیدرووژیکی حوضهنبر جریاهاي غیر متعارف تأثیر افزایش برداشت آب . 
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 هاي داخلی کاهش دادوابستگی صنعت آبزي پروري را از آب ،هاي آزادتوان با استفاده از آبچگونه می. 
 توان براي افزایش کاراییرا می) سازيهاي آبیاري تکمیلی، مدیریت تغذیه، ذخیرهاجرایی، زراعی، ژنتیکی، طرح(هایی چه روش 

 ها چقدر مقرون به صرفه هستند؟مصرف آب در بخش کشاورزي توسعه داد و این روش
 داري، خشک چه ترکیب و نسبتی از جنگلداري، کشاورزي، مرتع براي افزایش تولید مواد غذایی در مناطق خشک و نیمه

هاي حفظ آب مورد نیاز است و فناوريسازي آب، گیاهان زراعی مقاوم به خشکی آوري آب باران و امکانات ذخیرههاي جمع سیستم
 توانند موثر و مقرون به صرفه باشند؟و این اقدامات تا چه حد می

 محیطی آن به طور بهینه توزیع کرد؟ توان آب موجود را بین کشاورزي فاریاب و مصارف زیستچگونه می 
 هاي  هاي آن درسالمتی بوم نظاماري مزارع و کارکردتواند رقابت بین مصرف آب براي آبیاي می کدام سیاست مبتکرانه و فناورانه

 برساند؟ کمینهطبیعی را به 
  

د که مدیریت و حاکمیت کارآمد شرط موفقیت برنامه هاي توسعۀ پایدار در مدیریت منابع آب بوده که باید شوو در پایان اضافه می
لی مقتدر و با هدف ایجاد مدیریت م» مدیریت یکپارچه و ملی آب «که، نظام طوري هب .مبتنی بر رویکرد مدیریت به هم پیوسته باشد

 د و در این راستا شوایجاد  سازي نیازهاي سراسري و ملی و اقتصاد کشور به آب و خدمات وابسته به آنتوانمند براي یکپارچه
ن و مقررات راهبردي، تهیه هاي ملی منابع آب، تنظیم و تدوین قوانیهاري، مدیریت کالن تخصیص آب، تدوین برنامگذ تسیاس

اجرایی، پژوهشی، نیروي انسانی و سایر امور کالن استراتژیک، مدیریت ، مدیریتیهاي تاستانداردهاي عمومی و فنی، ایجاد ظرفی
 . در دستور کار این این مدیریت قرار گیرد هاي مرزي و منابع آب مشترك و اتخاذ دیپلماسی آبی فعال در این زمینههرودخان

و محلی با هدف تفویض ) استانی/ حوضه آبریز(اي که از یک طرف مدیریت منطقه باشد ايماندهی مدیریت ملی آب به گونهساز
 هاي اجراي اصلهاي قانون سیاستگیري از ظرفیتو از سوي دیگر با بهره شودتر میسر اختیارات به واحدهاي دولتی در سطوح پایین

هاي هاي مدیریت دولتی به مجامع غیردولتی، بخش خصوصی، تعاونی و انواع تشکلاز مسئولیتهایی قانون اساسی انتقال بخش 44
  .شودپذیر سازي امکاناي، شهري، روستایی و جوامع محلی و بطور کلی خصوصیمنطقه
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