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  چکیده

 جا به مدت طوالنیاثرات اقتصادي و اجتماعی  چنین هممختلفی بر کمیت و کیفیت آب و  تأثیراتشود و  کسالی در اثر کاهش بارندگی حادث میخش
بندي  درجه در. هاي گذشته به نسبت سال جاري است مقایسه میزان متوسط بارندگی در سال معیار تشخیص میزان خشکسالی و ترسالی،. گذارد می

نقاط دنیا و حتی  مخشکسالی در تما. شود میزان بارش نرمال محاسبه می درصد بارندگی در یک سال آبی به نسبت ،خشکسالی و ترسالیمیزان 
براي کاهش اثرات . باشد میرو  درصد از مساحت کشور با وضعیت خشکسالی خفیف روبه 45بیش از  در حال حاضر. دهد مناطق مرطوب رخ می
  .ه مدیریت خشکسالی تهیه و اجرا شودخشکسالی بایستی برنام

سد  ي آبیاري و زهکشی شبکه گیري شکل زمان از. باشد می اجرا  قابل هاي آبیاري و زهکشی در شبکههاي مدیریت خشکسالی،  بخشی از برنامه
 را مذکور شبکه بهسازي مطالعات ضرورت که آمده وجود به و مدیریتی فیزیکی ساختار ازنظر زیادي يها نارسایی و ها محدودیت سفیدرود تاکنون

 ي زیرپوشش محدوده در نوآباد و شالیزاري اراضی مساحت افزایش و اراضی کاربري تغییر به توان می ها محدودیت ترین مهم از. نماید می ایجاب
 گذاري در مخزن سد، اشاره به لحاظ وقوع رسوب سفیدرود سد شده تنظیمو همچنین کاهش میزان دبی  ها کانال ظرفیت کشش عدم آبیاري، شبکه
  .باشیم اند در فصل تابستان در اغلب واحدهاي عمرانی با کمبود آب مواجه  بطوریکه این مسائل سبب شده. نمود

ي آبیاري و  شبکهدر  استفاده قابلهاي  خاص روش صورت بهي مدیریت خشکسالی،  هاي مرسوم در زمینه در این مقاله ضمن اشاره به انواع روش
  .است شده ارائهد سفیدرود س زهکشی

، نظارت هاي آبگیري دریچه ، ترمیم و بازسازيافزایش سطح زیر کشت برنجهاي آبیاري، کنترل و جلوگیري از  ها مشتمل بر الیروبی کانال این روش
هاي  ، مدیریت نشت در سازهآبیاري 2و  1هاي درجه  پایش در کانال ها، اعمال مدیریت نشت و تقویت کانال هاي آبگیري دریچهو کالیبراسیون 

ایجاد میکروکلیماي مناسب، آموزش کشاورزان، مدیریت عرضه و  منظور به 2و 1هاي درجه  گیري جریان آب، احداث بادشکن در اطراف کانال اندازه
 .باشد اران میبرد تقاضاي تحویل آب، کنترل و نظارت دقیق بر حجم آب تحویلی به مزرعه و مباحث اقتصادي، اجتماعی و حقوقی بهره

هاي نسبت تقاضاي مزرعه، موثربودن  هاي مختلف، با بهبود شاخص سفیدرود از جنبه آبیاري نتایج نشان داد بیشترین میزان افزایش عملکرد شبکه
  .، اتفاق خواهد افتادبها آبآوري  میزان محصول و جمع نسبتآلودگی، کنترل ها،  سازه

  
   .، سفیدرود، کانال، مدیریتهکشیز ، خشکسالی،آبیاري  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 بنـابراین . آید می وجود بهخشک نیست،  لزوماًاي که  بارش در مدتی معین در منطقه غیرمنتظرهاي است که از کاهش  خشکسالی عارضه

مهـم ایـن   . بیشتر از خشکی است مراتب بهبه همین علت است که خطر ناشی از خشکسالی . خشکسالی ویژگی دائمی یک منطقه نیست
هاي اقتصادي  را در بخش ناپذیري جبرانخشکسالی ساالنه خسارات . بینی و مدیریت کرد است که بتوان خشکسالی را قبل از وقوع پیش

تـوان بـا اقـداماتی از     امـا مـی  . خشکسالی جزو بالیاي طبیعی بوده و راهی براي جلوگیري از آن وجود نـدارد . شود و اجتماعی موجب می
  . استخسارات آن ک

عـدم وجـود    هرحـال  بهاند  داشته مدنظراز این تعاریف دیدگاه خاصی را  هرکدامتاکنون تعاریف بسیار زیادي از خشکسالی شده است اما 
حـال   .هاي مختلف مانع از درك مفهوم خشکسالی شده است متفاوت بودن معنی آن از دیدگاه دقیق از خشکسالی و یک تعریف جامع و

 تـأثیر مسـتقیم و   ،طبیعـی  محـیط  تغییـر هـاي مختلـف جامعـه خصوصـاً      بخـش  هـاي زنـدگی و   جنبه کلیه برلی خشکسا که آنجائیاز 
از بین  .شود می گذاري سیاست هاي مختلف اقتصادي ،مدیریتی و رکود در بخش غیرمستقیمی دارد عدم درك مفهوم آن موجب تردید و

توان معلول یک دوره شرایط خشـک   بارت است از اینکه خشکسالی را میباشد ع تر می منطقی تر و تعاریف خشکسالی تعریفی که مقبول
هـاي اخیـر در    در دهه .نمایدکافی دوام داشته باشد تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژي یک ناحیه ایجاد  اندازه بهغیرعادي دانست که 

 طـول مـدت،   درجه شـدت،  ازنظرنی پدیده خشکسالی اند تعداد فراوا هاي انسانی را تحت تأثیر قرار داده بین حوادث طبیعی که جمعیت
در جامعه، بیشتر از سایر بالیـاي طبیعـی بـوده     درازمدتاثرات اجتماعی  خسارات اقتصادي و تلفات جانی، مجموع فضاي تحت پوشش،

در یـک دوره زمـانی    و تـدریج  بـه همچنین تمایز این پدیده با سایر بالیاي طبیعی در این است که برخالف سایر بالیا این پدیـده  .است 
با تأخیر بیشتري نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شود بنابراین  اثرات آن ممکن است پس از چند سال و نسبتاً طوالنی عمل کرده و

داننـد از سـویی چـون خشکسـالی      یک پدیـده و بلیـه خزنـده مـی     را آنچون تعیین دقیق زمان شروع آن کار مشکلی است تا حدودي 
در هنگـام وقـوع ایـن پدیـده در مقایسـه بـا سـایر         رسانی کمکشود ، بالیاي طبیعی کمتر منجر به خسارات ساختاري می برخالف سایر

امـا   قرارگرفتـه  موردبررسـی تـاکنون اثـرات خشکسـالی در کشـور      اگرچـه  طورکلی به .باشد تر می تر و مشکل ها مثل سیل پیچیده پدیده
لزوم اجراي یک برنامه تداوم دار و پیوسته و هماهنگ بـراي مـدیریت خشکسـالی    . ه استمدیریت آن اقدام جدي صورت نگرفت ٔدرزمینه

 بـه از کشورها در ایـن رابطـه اقـدام جـدي      بسیارياست که در  حالی دراین . طبیعی انجام شود منابعمخصوصاً خشکسالی کشاورزي و 
در ایـن  . اسـت  نشـده  ثبـت و  آوري جمععاد مختلف در کشور تاکنون اطالعات منسجم و جامع از خسارات خشکسالی در اب. اند آورده عمل

  .زیادي قرار نگرفته است موردتوجهاست ولی در کشور ما هنوز این موضوع  شده انجامزمینه در جهان تحقیقات وسیعی 
با اسـتفاده از آمـار   هاي بوشهر، مشهد، تهران، اصفهان و جاسک  را در ایستگاه ها ترسالیها و  خشکسالی) 1380،و همکاران محمدي شاه(

بر اساس حداقل و حداکثر بارندگی محدوده خیلی خشک، خشک، متوسط، مرطوب و خیلی مرطوب را  ها آن. اند بررسی نموده درازمدت
، مطالعـات   (GIS)جغرافیـایی  اطالعـات  سیسـتم  و(RS) ازدور سـنجش  هاي آوري فنبا استفاده از ) 1383، زاده باغبان(. تعیین کردند

 SPIخشکسالی حوضه کارون را با اسـتفاده از  ) 1382، صفدري و همکاران(. را بررسی نمود سفیدرود زهکشی و آبیاري کهشب بهسازي
هاي شمالی و جنوبی شرقی حوضه داراي فراوانی خشکسالی بیشتر نسبت به بقیـه نقـاط    این بررسی نشان داد که بخش. بررسی نمودند

در ایـن بررسـی   . در حـوزه مرکـزي ایـران بررسـی نمودنـد      SPIا با استفاده از شـاخص  خشکسالی ر) 1382،رضیئی و همکاران(. است
 24و  12 ،6(  مـدت  طـوالنی  SPIمناسب نیسـت و   خشک نیمهبراي مناطق خشک و  مدت کوتاهبا مقیاس زمانی  SPIمشخص شد که 

  . است تر مناسببراي این مناطق براي پایش خشکسالی ) ماهه
نمـایش و   منظـور  بـه هـایی   رود مـدل  در حـوزه آبریـز زاینـده    اي خشکســـالی  ، در بررســی مدیریت منطقه)1380،کارآموز و همکاران(

بـا اسـتفاده از مـدل تلفیقـی     ) 1385،چـی و همکـاران   ابریشم( .هاي خشک ارائه نمودند خشکسالی و احتمال وقوع دوره بینی تداوم پیش
  .بینی کردند رود پیش ندهغیرخطی مبتنی بر شبکه عصبی، خشکسالی را در حوضه زای
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 ها مواد و روش
  موقعیت محل بررسی -

کمتـرین میـزان   . اسـت  متر میلی 1362حدود شهر رشت که به شهر باران معروف است  متوسط بارش ساالنه .است منطقه ایران ترین پربارانگیالن 
شناسـی، متوسـط روزهـاي    ااز سـوي سـازمان هو   منتشرشدههاي بر اساس آمار .بوده است متر میلی 820 در شهر رشت به میزان شده ثبتبارندگی 

  .بوده است متر میلی 820بارندگی سالیانه  که کمترین میزان شده اعالمروز  135بارندگی در سال، 
 بـه  يو بخـش دیگـر   گردد میبراي مصارف کشاورزي منحرف  منطقه فومنات طرف بهتوسط سد تاریک  آباد رستمبخشی از آب سفیدرود در منطقه 

  . گردد مزارع هدایت می سوي بهمنطقه سنگر رشت مجدداً توسط سد انحرافی دیگري  سایر انهار واریزي در همراه
 قـدمت  با فومنات و شرقی، مرکزي آبیاري ناحیه سه در واحد عمرانی و 17وسعت نواحی تحت پوشش شبکه آبیاري سفیدرود گیالن، که در قالب 

هکتـار ناخـالص، بـراي کشـت بـرنج       162000از این مسـاحت حـدود   . هکتار برآورد گردیده است 284180 ، در حدودگرفته شکلسال  35 حدود
  ).1شکل شماره (باشد  هکتار می 142000بینی گردیده است که مساحت خالص تحت کشت آن معادل  پیش

و در   G7تـا G1 ، در ساحل چپ واحدهاي D5تا D1 ي سفیدرود، واحدهاي  واحدهاي عمرانی شبکه آبیاري سفیدرود، در ساحل راست رودخانه
  .گذاري شده است نام F5تا  F1ناحیه فومنات واحدهاي 

  

   
  
  روش بررسی -

 زمـان  از. اسـت  آغازشـده  1343آب محـدوده شـبکه از سـال     منبع اصلی تأمین عنوان بهاز شبکه سفیدرود پس از ساخت سد مخزنی  برداري بهره
 بهسازي مطالعات ضرورت که آمده وجود به و مدیریتی فیزیکی ساختار ازنظر زیادي يها نارسایی و ها تمحدودی تاکنون مذکور شبکه گیري شکل
محـدوده   در نوآباد و شالیزاري اراضی مساحت افزایش و اراضی کاربري تغییر به توان می ها محدودیت ترین مهم از. نمود می ایجاب را مذکور شبکه

  .نمود اشاره… و ها کانال یتظرف کشش عدم و آبیاري شبکه زیرپوشش
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شـبکه احـداثی بـراي    هـا در نـواحی شـرق، مرکـزي و فومنـات،       هـا و زهکـش   هاي میدانی مهندسین مشاور پندام مجموع طول کانال طبق بررسی
 سـاخته  پیشهاي  کانال) رشته 312(کیلومتر  762 حدود ،یک درجهکانال اصلی و ) رشته 63(کیلومتر  428از آب سد سفیدرود داراي  برداري بهره

  .باشد میجدول ذیل  شرح به ،ابنیه وابسته 15000و حدود ) رشته 544(هاي اصلی و فرعی  زهکش کیلومتر 1080و  S و SP دو درجه
  

  هاي نواحی آبیاري در شبکه آبیاري سفیدرود ها و زهکش خالصه اطالعات مربوط به طول و تعداد کانال - 1جدول 

  ناحیه آبیاري
  ابنیهتعداد   هاي اصلی و فرعی زهکش  درجه دوم ساخته پیشهاي  کانال  یک درجهو  هاي اصلی کانال

  طول
  طول  تعداد  )کیلومتر(

  طول  تعداد  )کیلومتر(
    تعداد  )کیلومتر(

  4605  128  5/289  127  2/272  12  2/103  شرق
  2502  246  0/349  25  2/43  40  6/181  مرکزي
  8260  170  9/439  160  1/447  11  7/143  فومنات

  15367  544  4/1078  312  5/762  63  5/428  مجموع شبکه آبیاري سفیدرود
  

در مخـزن   گـذاري  رسـوب به لحاظ وقوع  سفیدرود سد شده تنظیمدر شرایط فعلی به سبب افزایش سطح کشت برنج و همچنین کاهش میزان دبی 
  .هستیمسد، در فصل تابستان در اغلب واحدهاي عمرانی با کمبود آب مواجه 

استان گیالن با کشت محصول اسـتراتژیک   از خانوارهاي اي استان، شالیزار و بیش از نیمی از نیمی از وسعت دشت جلگه بیش که آنجائیین از بنابرا
زیـرا  . اقتصاد این استان پی برد اثر مستقیم آن بر و خشکسالی و آبی کمابعاد گسترده و پیامد ناشی از بحران  توان به نمایند، می می امرارمعاشبرنج 

حجـم   جوي و حجم جریانات سطحی در طـول سـال و نقـش مهـم آب در کشـاورزي منطقـه، کـاهش        که به دلیل توزیع زمانی ناهماهنگ نزوالت
هاي اخیر، ضرورت بررسی و مطالعه مجدد بـر   مخزن سد در سال سد مخزنی سفیدرود به دلیل انباشت رسوبات و کاهش آب ورودي به سازي ذخیره

هاي منابع آب در دسترس نسبت به مقابلـه بـا    نماید تا بر اساس پتانسیل هاي جوي را ایجاب می از سطحی و زیرزمینی و ریزش اعمروي منابع آب 
تعیین منابع آبی داخـل و خـارج از    شامل ریزي برنامهاین . بحران برنامه آبیاري تنظیم نمود شرایطموجود در  خشکسالی براي استفاده بهینه از آب

  .است شده تنظیمبراي کلیه مصارف در مناطق مختلف و ارزیابی روند اجراي برنامه  ري سفیدرود، تنظیم و تخصیص آبحوضه آبیا
  
    در کمبود آب شبکه تأثیرگذارشناسایی عوامل  -

خالصـه در   صـورت  بهتوان  را می خشکسالیسفیدرود، در شرایط   در کمبود آب شبکه تأثیرگذاردالیل  ترین مهم گفته پیشي موارد  کلیهبا توجه به 
  .مدیریتی ارتباط دارد با مسائل عنوان کرد که مستقیماًذیل رد امو
بـه کـاهش بارنـدگی     کـاهش مربـوط  بخشی از این . مخزن سد سفیدرود و کاهش شدید ورودي آن و عمر سد مشکالت مربوط به کاهش حجم -1

 .و شاهرود است اوزن قزلهاي  ن یعنی رودخانهآهاي  رشاخهس حوزه آبریز است اما قسمت بسیار آن مربوط به استفاده از آب
و کشاورزان خـود عمـالٌ هـر     رهاشدهدر اکثر مسیرها  تقریباًبرداري از شبکه سد سفیدرود که  براي بهره شده احداثي  کافی به شبکه عدم توجه -2

همچنین . ساخته است دوچندانرا  اکثر مسیرها از رسوبات مشکل شدن پرضمن اینکه قدمت باال و . کنند  استفاده می جور که دلشان بخواهد از آن
موجود و عـدم   رسانی آب برداري از سیستم عدم قابلیت بهره طورکلی بهدریچه گذاري و  ازجملهنهرها  ها و مشکالت مربوط به الیروبی رودخانه است

  ).2شکل ( رسانی آبهاي زمینی و  لآن در رابطه با کانا و مانند D5 هاي هاي عمرانی چون طرح اتمام اجراي طرح
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  .نقاط استان تقریباٌ در اکثر هم آنهاي سطحی  تأمین آب و اصرار بر استفاده از منابع آب عدم توجه به منابع مختلف -3
، کشـت  توأمـان ها در رابطه با موضوعات غرقابی، کشـت   از هزینه توجهی قابلبخش  هاي تجهیز و نوسازي اراضی جهت کاهش عدم اجراي طرح -4

  .هاي علمی و مکانیزه در مصرف آب و نهاده و دیگر امور انواع روش کارگیري به دوم و
همچنین مشکالت تعمیق و الیروبـی  . خشکسالی در گیالن است یکی دیگر از عوامل ها آنو عدم احیاي مجدد ) ها آب بندان(ها  حذف نقش سل -5

  .ریق آن در مواقع خشکسالیهاي طبیعی موجود جهت تز ها و تاالب آب بندان
کود و سموم شیمیائی و فلزات سـنگین،   ، پسماندهاي جامد،ها هاي توسط فاضالب هاي سطحی و رودخانه آلودگی منابع آبکنترل  عدم توجه به -6

 .ده گردنداستفا غیرقابلهاي زیرزمینی گیالن آلوده و  سطحی غیرقابل استفاده و اکثر منابع آب هاي آبباعث شده است تا اکثر 
در  الگوي مصرف آب و عدم توجه به موارد مرتبط با هدر رفت آب، موضـوعی اسـت کـه نـه     عدم توجه به رعایت و نهادینه کردن فرهنگ اصالح -7

  .نبوده است موردتوجهگیالن بلکه در کل ایران 
  

 نتایج و بحث
آثار خشکسالی بر عملکرد شبکه آبیـاري و زهکشـی از جهـات    شناسایی  بیاري سفیدرود تحت شرایط خشکسالی وآعملکرد شبکه در این خصوص 

آوري نظرات خبرگان،  با جمع. ، اقتصادي و اجتماعی ارزیابی شدمحیطی زیستتحت ابعاد فنی، مدیریتی،  هاي مختلف شاخص، با استفاده از مختلف
  . آمد دست بهها  وزن هر یک ابعاد و شاخص

داراي مشـکالت   اکنـون  هـم سال دسـتخوش تغییـرات زیـادي شـده و      35شبکه با قدمت حدود  اصلی ساختار بخش مشخص گردید اساس این بر
 ،از تغییـرات در الگـوي زراعـی و افـزایش سـطح زیـر کشـت بـرنج         اند عبارتشبکه  در این ایجادشدههاي  اهم مشکالت و محدودیت. بسیاري است

بـه دلیـل کـاهش ظرفیـت مفیـد مخـزن سـد         دسـترس  قابـل  کمبود منابع آب ،ها آنها و کاهش ظرفیت انتقال  ها و زهکش گذاري در کانال رسوب
هـاي آبگیـري از    بعضـی از محـل   ها و بعضاً نامناسب بـودن موقعیـت   هاي آبگیري و تنظیم سطح آب کانال دریچه تخریب تعداد زیادي از ،سفیدرود

هـا و   از آب کانال استفاده غیرمجاز بعضی از کشاورزان. نماید ی میبهسازي شبکه مذکور را الزام ها به لحاظ تغییر در الگوي زراعی که ضرورت کانال
 هـاي  مشکالت دیگـر شـبکه   ازجملههاي انتقال آب  بستر و حریم رودخانه و کانال هاي آب و تجاوز به کاري و تخریب دریچه انهار و همچنین دست

و بـرداري   عدم توجه کافی به بهـره  بطوریکه. آمده است وجود به اريبرد بهرهعدم مدیریت صحیح  براثرباشند که  آبیاري و زهکشی سد سفیدرود می
 .داشته استهمراه با خود به نیز توسط کشاورزان منطقه گیالن را  بها آبعدم پرداخت نظیر  تبعاتی، کشاورزان شبکهبه مناسب  رسانی خدمات

  :گردد سد سفیدرود به ترتیب ذیل پیشنهاد می شیي آبیاري و زهک ها شبکهکارهاي مدیریت خشکسالی، در  اولویت و راه درمجموع
 .هاي آبیاري الیروبی کانال -
 .در شرایط خشکسالی افزایش سطح زیر کشت برنجکنترل و جلوگیري از  -
 .هاي آبگیري دریچه ترمیم و بازسازي -
شـود یـا بیشـتر از آن تحویـل      داده مـی  آیا واقعاً آب مدنظر به میزان الزم به مزرعه تخصـیص (شبکه  هاي آبگیري دریچهنظارت و کالیبراسیون  -

 ).گردد؟ می



 

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

 

870 

 

 .زراعی الگوي در شده حادثتغییرات  لحاظ  به ها کانال آبگیري هاي محل از اصالح برخی -
 ).ها مدیریت نشت در کانال(کاهش تلفات آب  منظور بهها  حفظ و تجهیز شبکه کانال -
 .گیري شبکه هاي اندازه ي سازه مدیریت نشت در کلیه -
 .زیربنایی مسائل به مربوط قوانین اصالح یا و جلوگیري از نشت منابع آب یش،پا تقویت -
باهدف کاهش دماي سطح آب کانال و درنتیجه کاهش تبخیـر از سـطح   (ایجاد میکروکلیماي مناسب  منظور بهاحداث بادشکن در اطراف کانال  -

 ).ها آب کانال
 ).رضه و تقاضاي آبمدیریت روابط متقابل بین ع(بررسی امکان گردشی کردن آب  -
 معافیت ممنوع کردن برخی از مصارف فاقد اولویت، آب، جویی صرفهفرهنگ  تقویت و ارتقاء برداران، بهره دادن مشارکت ، آموزش ورسانی اطالع -

 ).مباحث اقتصادي، اجتماعی و حقوقی( محیطی زیست رعایت الزامات از موقت
 .شبانه هاي دزدي آبمدیریت آبیاري و کنترل  -
 .ها هاي آبشخور دام یه و احداث مکانتعب -
 .آب کیفیت هاي شاخص پایش و اضافی منابع سازي فعال ،شده ذخیره منابع از حمایت و حفاظت -
 .ذینفعان و ها سازمان سایر با همکاري در خصوص تقویت خشکسالی از متأثر برداران بهره با ارتباط و یا نیروي اجرایی در ها  کمیته تشکیل -
 .منابع آب و حمایت از کیفیت منابع آباصالح تخصیص  -
 .هاي سطحی و زیرزمینی سیر تکاملی ذخایر آب -
 .تخصیص اولویت منابع موجود براي استفاده کشاورزي  -
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