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  �پاس��اری 

ي دهاي ارزنده تعدا همکاري و راهنمایی بدون رو، و نگارش نوشتار پیش بر این باورند که گردآوري گارندگانن
شرکت سهامی  به ویژه کارکنان ،ضمن قدردانی از همه ایشان .پذیر نبوده است  امکان ،و مدیران کارشناسان از

 رینتاست با ذکر نام از برخـی آنهـا کـه بیشـ     و اداره کل آموزش و پرورش فارس، الزم  فارس اي آب منطقه
  :اند، سپاسگزاري کنیم سهم را داشته

  )اي فارس مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه(حمیدرضا دهقانی  -

  )اي فارس برداري از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه معاون حفاظت و بهره(کریمی مزیدي  اله کرامت -

  )فارساي  شرکت سهامی آب منطقه آبهاي زیرزمینی رئیس گروه تعادل بخشی(امین خلیقی  -

  )اي فارس مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه(محمدرضا ارجمند  -

  )اي فارس مدیر مطالعات پایه شرکت سهامی آب منطقه(سیاوش بهروز کوهنجانی  -

  )فارس و منابع طبیعیعضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي (سید علی محمد چراغی  -

، رییس بخش فارس و منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي عضو هیأت علمی(غالمرضا قهاري  -
  )تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري

  )، بخش علوم زمینت علمی دانشگاه شیرازعضو هیا(ضرغام محمدي  -
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  مقدمه

ده، بـراي  قابل اسـتفا منابع آبی  .حیاتی است که بدون آن بیش از چند روز، زندگی ممکن نیست اي مادهآب 
که پایداري امکان زندگی در هـر منطقـه فـراهم     باشداي  باید به گونه مصرف آن ، پسندمحدودانسان بسیار 

هـاي شـیرین   هاي کره زمین از زمان تشکیل تاکنون تغییر چندانی نداشته است و حجـم آب حجم آب. شود
. شـود یابانی کره زمین را شامل میجغرافیایی واقع شده است که کمربند ب یایران در عرض .بسیار اندك است

منـابع آبـی در    ذاتـی  هاي کشور تقریبا یک سوم متوسط بارش جهانی است که نشانگر کمبودمتوسط بارش
یعنی ما داراي اقلیم خشک و کم آبی هستیم و باید روش مصرف آب و روش زندگی خود را بـه  . است کشور
  . یط باشداي برنامه ریزي کنیم که متناسب با این شراگونه

تولید، واردات و انتقال آب در حجم زیاد و شیرین کردن آب هاي شور از نظر زیست محیطی، زمین شناسی 
ریزي مصرف درسـت منـابع آبـی     کار، برنامهبنابراین تنها راه. و فنی دشوار، پرهزینه و گاهی غیر ممکن است

  . و سازگاري با آن است پذیرش شرایط اقلیمی خشک کشور ،موجود
. منابع آب قابل دسترس کشور بررسی شود دهنده ابتدا باید عوامل کاهش ،راي حل مساله کمبود منابع آبب

، بنابراین منابع آب از دو جنبه کمی و کیفی ندبا کیفیت مناسب جهت مصارف بسیار محدود و آبهاي شیرین
 ،از سوي دیگـر . د منابع آب شودکمبوسبب تواند برداري بیش از حد توان منابع آبی می بهره. شوند میتهدید 

، کشـاورزي و  )شـهري و روسـتایی  (خـانگی  هـاي   با رهاسازي فاضالب سطحی و زیرزمینی کیفیت منابع آب
مصارف براي ها توان از آن آبنمی بنابراین،. یابد میبه درون زمین کاهش  ها آنها و نفوذ  صنعتی در رودخانه
منـابع آب قابـل    زیـادي از  آبـی، حجـم  ش حجم و کیفیت منـابع  کاهترتیب با به این . مختلف استفاده کرد

برداري غلط و مصرف بی رویه از منـابع آب باعـث خشـک شـدن      الگوي بهره. ایماستفاده خود را کاهش داده
هـاي  و یا بخـش  اندخشک شده  ها و تاالب هابسیاري از دریاچه. ها شده استها و چشمهبسیاري از رودخانه

مخرب زیست محیطـی و  بر اثرات  افزونها  خشک شدن دریاچه .بیابان تبدیل شده اند به ها اي از آن گسترده
هـاي آب  کاهش ذخیـره آبخـوان  . است کشورتولید ریزگردها شده که یکی از معضالت امروزي  سبباقلیمی 

 اهـ برداري از منابع آب زیرزمینـی، خشـک شـدن بسـیاري از چـاه      هاي بهرهزیرزمینی موجب افزایش هزینه
تـر نشسـت زمـین و     و به دنبال آن مزارع و باغات و در مراحل پیشـرفته  ها شدهها و رودخانهها، قناتچشمه

هاي کشاورزي و باغات بلکه کلیه  این پدیده نه فقط زمین. هاي بسیار بزرگ در زمین شده است ایجاد شکاف
هایی در نتیجه برداشت بیش از حد  افبراي مثال مشاهده شک. (کند شهرها را تهدید میتاسیسات، روستاها و 

سـال تمـام    2500آب زیرزمینی در نزدیکی بناي تاریخی تخت جمشید در شهرستان مرودشت که بـیش از  
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پایداري این بنـاي  ممکن است در آینده حوادث بزرگ و کوچک طبیعی را تحمل کرده و پابرجا مانده است، 
  .)کند بزرگ تاریخی و با ارزش را تهدید 

محـدودیت منـابع   برداشت و مصرف منابع آب، اما اخیر براي مدیریت هاي  الهاي انجام شده س تالش به رغم
ها، بـازدهی پـایین آب    توجه به ظرفیت بدون برداري بیشتر از منابع آب ها براي بهره آب، رقابت انواع کاربري

در هاي اصلی کشـور   الشهاي پیاپی؛ یکی از چ مصرفی به ویژه در بخش کشاورزي، آلودگی آب و خشکسالی
براي دست یابی به مدلی کارا براي مدیریت پایـدار منـابع آب نیـاز بـه نگـاهی      . هستندعرضه و تقاضاي آب 

راهبردي کارا براي مدیریت یکپارچه منابع سرزمین  ،بومی زیستمدیریت رویکرد . جامع به موضوع آب است
از آنجا که عوامل گونـاگون  . بومی است یریت زیستهاي مد ترین بخش مدیریت منابع آب، یکی از اصلی. است

. اسـت یکپارچـه  طراحـی  گـذار اسـت، بنـابراین، مـدیریت منـابع آب       طبیعی و غیرطبیعی بر چرخه آب اثـر 
هاي اقتصادي و اجتماعی آب بـراي جوامـع محلـی، تقسـیم      برداري اقتصادي از منابع آب، تشریح ارزش بهره

هاي  ط بحرانی، برابري بین مناطق و جوامع مختلف، در نظر گرفتن ظرفیتعادالنه منابع آب به ویژه در شرای
  .محیطی و پایداري محیط زیست از جمله اصولی است که در این رویکرد اهمیت دارند

ریزي شده است که با اجراي  پایه "بومی نظام مدیریت زیست"و "مدیریت جامع آبخیز"این رویکرد بر مبناي 
بـه عبـارت دیگـر از ایـن     . شود تقسیم می "اي عدالت حوضه"یک حوضه بر پایه  هاي آن،  آب در همه بخش

در ایـن تفکـر منـابع    . می استاساس مبانی اکولوژیک و نگاه سیست هاي مختلف از آب بر سهم بخش  دیدگاه
هاي مختلف زنده و غیرزنده آبخیـز و بـا توجـه بـه ظرفیـت آن توزیـع        آبی براساس میزان و زمان بین بخش

در این دیدگاه به . کند بنابراین، در شرایط خشکسالی و تر سالی هر بخش سهم خود را دریافت می. ددگر می
تجربه چند دهه اخیر . شناسان مجرب محکوم به شکست است ریزي منابع آب بدون حضور بوم درستی، برنامه

  .نیز این موضوع را ثابت کرده است
یر منابع به ویژه خاك و گیاه است، در ایـن تفکـر همـه منـابع در     از آنجا که منابع آب  هر آبخیز متاثر از سا
اي  ریزي شده به گونه این دیدگاه بر پایه عدالت تقسیم منابع پایه. تعادل بوده و کارکرد طبیعی خود را دارند

هایش سهمی از منابع آب دارد که براي ایجـاد تعـادل    که هر بخش زنده و غیرزنده براساس ظرفیت و ویژگی
بنابراین، پرداخت سهم همه مصرف کنندگان موجود . بندي را مختل کرد توان قانون این سهم لوژیک نمیاکو

در ایـن تفکـر همـه    . ضـروري اسـت  .. ها و در آبخیز از جمله انسان، گیاهان، خاك و سایر زیستمندان، آبگیر
این سهم از سالی به سال . ندهست در شرایط سخت از جمله کم بارشی سهیم) انسانی و غیرانسانی(نفعان ذي

  . دیگر بسته به میزان بارش متفاوت است
صحبت کـرد بلکـه   ) جمعیت(بردار توان از افزایش بهره شرایط منابع آبی و با این روش مصرف نمی بهبا توجه 

ي هـا  آوري توان بـا فـن   باید توجه داشت که  نیاز آبی را نمی. باید ابتدا مصرف منابع به ویژه آب را بهینه کرد
  . هاي دیگر فراهم نمود موجود به آسانی تامین کرد و یا با اطمینان از کشور

کشـاورزي،  ( هـاي مختلـف   بخـش  هـا و در  براي همـه نیـاز   در ایران مصرف سرانه آبFAO ساس گزارش بر ا
پـس سـاالنه بـراي     ،)در روز مترمکعـب  58/3(. مترمکعب در سال است 1306...) صنعت، خدمات، خانگی و

میلیـارد   156میلیون نفـر بـه    120میلیارد مترمکعب  و براي تامین آب  107میلیونی فعلی به  82جمعیت 
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، منـابع آب  FAOهـاي شـرکت مـدیریت منـابع آب و      در صورتی که براساس آمـار . استمترمکعب آب نیاز 
میلیـارد   100بـه حـدود    بـر اسـاس آمارهـاي طـوالنی مـدت     میلیارد مترمکعـب   130تجدیدپذیر کشور از 

براي پایداري محیط و پرداخـت سـهم محـیط    الزم به ذکر است که . رسیده است در سالهاي اخیر ترمکعبم
بیشتر شـود   آن درصد 40 اگر میزان مصرف از هستیم واز کل آب تجدید پذیر % 25 زیست مجاز به مصرف

س در استان فـارس  بر این اسا. این میزان است خیلی بیشتر ازاما مصرف فعلی . وارد مرحله بحران می شویم
شـونده اسـتان در    دیـد آب تج حجـم  .میلیارد متر مکعب آب نیاز است 5/6ساالنه  ،میلیون نفر 5با جمعیت 

ولی باید توجه داشـت کـه    میلیارد مترمکعب بوده است 12تا  5/4سال هاي خشکسالی و ترسالی به ترتیب 
مال و شـ مرکز و جنوب اسـتان نسـبت بـه    و منابع آبی در  منابع آبی در سطح استان یکنواخت نیستتوزیع 

  .شرق استان به مراتب کمتر است
تواند به دنبال  که کاهش بیشتر منابع آبی می یمشکالت و هاي اخیر در رابطه با کمبود آب، بحران آبدر سال

هر روز از رادیو، تلویزیـون و یـا در میـان مـردم از خشـک شـدن       . سخن بسیار گفته شده است ،داشته باشد
سخن گفته ، ها ها و روستا مناطقی از شهرکمبود آب در  وها، خشک شدن مزارع و باغات ها و رودخانه چهدریا

مصـرف  نهادینه کردن فرهنگ نتوانسته است در خصوص کاهش مصرف و  هاچرا تاکنون برنامه اما،. می شود
اصال چرا باید در مصـرف آب   ؟دنپیشرفت چندانی داشته باش ،آب زیرزمینیمنابع  ویژه به ،بهینه از منابع آب

  ؟داشته باشیم صرفه جویی
احیـا و تعـادل بخشـی     ي برنامـه در سالهاي اخیر  با هدف بهبود منابع آب به ویژه آب زیرزمینی، وزارت نیرو
آب   هـاي  کـه بـا مشـارکت شـرکت     ي ایـن برنامـه  هایکی از طرح .در دستور کار قرار داده است را منابع آب

 "طرح ملی دانـش آمـوزي نجـات آب   " ،می شودکل آموزش و پرورش هر استان اجرا  هاي اي و اداره منطقه
 .شودمی اجراطرح داناب براي مقاطع تحصیلی دوره اول متوسطه . شودمیگفته  "داناب"است که به اختصار 

فرهنگ است، تا بتوان با  در زمینه مسایل آب به معلمین و دانش آموزانبیشتر  هدف این طرح اطالع رسانی
منابع آبی محدود کشور، گامی در جهت  درست سازي و تغییر نگرش در خصوص منابع آب و فرهنگ مصرف

امید است این کتابچه کـه بـه    .برداشت آنبرداري از  شرایط بحرانی منابع آب و پایدار کردن امکان بهره مهار
را توضـیح   آنمصـرف بهینـه   هاي  مختصر سعی کرده است اطالعات الزم در خصوص منابع آب و راه صورت
  .باشدبتواند براي معلمین گرامی مفید  دهد،

  تعریف داناب -1-1
 براي این طرح. شده است درست "طرح ملی دانش آموزي نجات آب"ابتدایی عبارت از حروف داناب  "واژه"

 بـا هـدف آمـوزش و   کـه  ملی اسـت   یداناب طرح .است در نظر گرفته شدهدانش آموزان دوره اول متوسطه 
سـواد  در راستاي زندگی سازگار با کم آبی با تکیه بر آموزش و افـزایش  تقاي آگاهی عمومی دانش آموزان ار

آمـوزش و   کـل ادارات  و اي منطقـه سـهامی آب   هاي شرکتمشترك  با همکارياین طرح  .آبی اجرا می شود
  .شود اجرا میدر سطح ملی استان ها پرورش 
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  تاریخچه داناب -1-2
بـر ایـن   . شده اسـت  اجرا از جمله استان فارس ،استان هاي کشورذشته درتمامی در سال هاي گطرح داناب 

 ي اقدامات جدي و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ مسـائل حـوزه   انجام اساس و با توجه به ضرورت
ال این طرح براي اولین بار در س .ه استاعالم شد براي اجرا ملیعنوان طرحی   به ،1395از ابتداي سال آب، 

و بـا اسـتقبال   استان فارس با همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان به اجرا درآمد  در 96-97تحصیلی 
   .است مناسبی روبرو بوده

  اهداف طرح -1-3
در زمینه مسایل  معلمان، والدین و سایر وابستگان آنان ،سطح آگاهی دانش آموزان ءدانش و ارتقا افزایش -1

 ؛آب و مصرف بهینه آن
 ؛در زمینه مسایل آب و مصرف بهینه آن در نگرش و رفتار دانش آموزان یرتغی - 2
دانـش   و افـزایش دانـش و مهـارت    مختلـف  هاي بخش آب در ابعـاد تربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش -3

  .آموزان در زمینه سواد آبی

  چارچوب و فرآیند اجراي طرح داناب -1-4
اي، انگیزشـی و تشـویقی، ارزیـابی و     شـارکتی، ارتبـاطی، رسـانه   هاي هفتگانه آموزشـی، م طرح داناب با نظام

ایـن  بـر اسـاس    ،روند اجرایی طـرح دانـاب   .در مدارس اجرا می شود گزارش دهیارزشیابی، مستند سازي و 
همان گونه که در بخش اهداف اشاره شد، هدف از اجراي طرح داناب آگاهی  .شود مراحل هفتگانه تعریف می

مـدلی اسـت کـه    روش هـاي یـاد شـده    . و تغییر نگرش نسبت به مقولـه آب اسـت   ، ایجاد حساسیتبخشی
حـس   و نتیجه مـورد نظـر نیـز افـزایش آگـاهی     . هاي شناختی، انگیزشی و رفتاري را پوشش می دهد مولفه

گـردش کـار پـروژه دانـاب قابـل       مودارن 1شکل در . ستا هانش آموزان در پایان دریافت آموزشمسئولیت دا
  .مشاهده می باشد

  هاي اصلی طرحویژگی -1-5
  مدیریت منابع آب ایران ملی از سوي شرکت  راهبري کالن و - 1
 کشور هااستان کردن طرح دربومی  - 2
  در طرح ریف اصولیابر مطالعات علمی و تع هیتک -3
  صرفا نمایشیو پرهیز از اقدامات  قیو عم  پایه هايتمرکز بر آموزش -4
  نظام مند بودن طرح -5
  بر اساس بازخوردهاي اجراو به روز آوري آن طرح  استمرار تاکید بر -6



کلیات: فصل اول  8  

 

  
  

  )داناب( دانش آموزي نجات آب نمودار گردش کار اجرایی طرح ملی:   1شکل
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  آب � ����گ د��ی  و ا�ا�ی :��ل دوم
 مقدمه

آب در مصـرف  و صرفه جـویی  پاك نگه داشتن به همواره ، به خصوص دین اسالممختلف در ادیان و مذاهب 
از سوي دیگر در فرهنگ چند هزارساله ایرانی نیز آب تقدیس شده است و دستور به پـاکی  . توجه شده است

بررسـی   آب از منظر دین اسالم و تمـدن ایرانـی   جایگاهدر این فصل . و حفاظت از منابع آب داده شده است
   .شود می

  قرآن ر ارزش و اهمیت آب د -2-1
آب . گرداند کند و بشر و زمین را پاکیزه می بخشد، حیات را حفظ می خداوندي است که حیات می یبرکت آب

 يخداونـد در آیـات متعـدد   .اي براي استفاده در طهارت، وضو، غسل و غیره دارد براي مسلمانان اهمیت ویژه
» زنـدگی بخـش  «خاصیتبه تعدد قرآن در آیات م. انسان را به شکرگزاري این نعمت بزرگ یادآور شده است

  .آب اشاره شده است
و خداوند آب را از ابرها پایین فرستاده و به وسیله آن زمین را پـس از مـردنش   : سوره فرقان 49و  48آیات  

  .حیات داده است
  .»از آب قرار دادیماي را  و هر چیز زنده« وجعلْنَا منَ الْماء کُلَّ شَیء حی :فرماید انبیاء می سوره 30آیه 

  :اشاره شده استنیز در قرآن کریم به ذخیره کردن آب 
ونَ    ر قَـاد ابٍ بِـه لَ لَی ذَهـإِنَّا عضِ ور کَـنَّاه فی الْأَ رٍ فَأَسـ قَـد لْـنَـا منَ السماء ماء بـِ  )سـوره مؤمنـون   18آیـه  ( َأَنْـزَ

دادیـم و همانـا در برگردانـدن آن     را در زمـیــن جــاي    و از آسمان، آبی به اندازه فرو فرستادیم، پـس آن «
  »قـادریـم

در قرآن کریم به صرفه جویی آب نیز اشاره شده است و کسانی که اسراف می کنند مورد نکوهش قرار گرفته 
  .اند

  .سوره اعراف به اسراف نکردن اشاره می کنند 31آیه 
حب ال الی وا إنَّه فُ وا وال تُسرِ اشرَبوا و فین؛ از نعمتکُلُ خداوند  هاي خدا بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید کهمسرِ

 .)سوره اعراف 31آیه ( اسرافکاران را دوست ندارد

  .سوره واقعه به قدردانی در خصوص خلق آب اشاره دارد 70تا  68آیه 

ونَ رَب م الْمآء الَّذى تَشْ یتُ رَاَ فَ وه منَ الْ 68 أَ لُْتم م أَنزَ ونَأَأَنتُ لُ حنُ الْمنزِ م نَ نِ أَ زْ لَـا       69 م و لَـو نَشَـآء جعلْنَـاه أُجاجـاً فَلَ
ونَ رُ    70  تَشْکُ
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اگـر   69ایـم؟  زا فرو آوردید یا ما فرو فرستنده   آیا شما آن را از ابر باران 68اید؟ نوشید دیده  آیا آبى را که مى 
  70 کنید؟  ارى نمىگردانیم، پس چرا سپاسگز  بخواهیم آن را شور و تلخ مى

 آب در فرهنگ ایرانیان -2-2

توان دریافت که آب یکی از مفاهیم دینی در گذشته ایرانیان  با مطالعه باورهاي ملی و دینی ایران باستان، می
و » بـاد « ،»آتـش «همـراه سـه عنصـر    » آب«. انـد  ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب نگریسـته . بوده است

هاي پیش از اسـالم، جایگـاه   هتقریباً در همه نوشت. اي برخوردار بوده است از تقدس ویژه نزد ایرانیان» خاك«
 ).1387ذبیح اهللا منصوري،( آب در مجموعه آفرینش بسیار حساس است

استان مثالً ایرانیان ب .شمردند مقدس میآن را گذاشتند و  ها به طبیعت به عنوان مظهر الهی احترام می ایرانی
شمردند  مقدس میآب را  آنها. اند شمرده کردن آب را از گناهان بزرگ می آلوده لیم دین زرتشت،بر اساس تعا

نقش آفرینندگی و زایایی آب از روزگـاران کهـن بـراي ایرانیـان باسـتان      . کردند تقدیس و تکریم می را آنو 
مختلـف   هـاي  ها و به مناسـبت آناهیتا نیز به عنوان ایزد بانوي آب و باروري و پاکیزگی، بار .شناخته شده بود

  .)1387ذبیح اهللا منصوري،( ستوده و تکریم شده است

  .)1387ذبیح اهللا منصوري،( در رابطه با آب وجود داشته است هاي مختلفی در فرهنگ ایرانیان، جشن

روز و  در فرهنگ ایرانیان قدیم و زرتشتیان امروز، روز دهم آبان، آبان روز نام دارد وقتی نام: جشن آبانگان 
آبان به . دهم آبان نیز به جشن آبانگان اختصاص دارد. شود ماه در فرهنگ زرتشتی یکی شد، جشن برپا می

  .)1387ذبیح اهللا منصوري،( نام آب و فرشته آب است



 11  )ستان فارسطرح ملی داناب ا(کتاب آموزشی معلمین 

 

  

  �نا�ت �نا�ع آب: ��ل �وم
  مقدمه

  افزایش  در حال شتاب با خانگیو   صنعتی  ، تولید ، تولید انرژي کشاورزي  مصارف  براي  آب  نیاز به  که  در حالی
 جنگل  به ویژه خاك،( طبیعی منابع  و تخریب  زیرزمینی  هايمنابع آب  شدن  ها، تهی خشکسالی بروز با ،است

هاي منابع آب در کشور و  محدودیت از براي درك حقیقی. شود می بیشترهاي منابع آب  ، محدودیت )و مرتع
هـدف ایـن فصـل     .را شـناخت  اي ل دسترس در سطح جهـان، ملـی و منطقـه   استان، ابتدا باید منابع آب قاب

کاهش اثـرات   و راهکارهاي آنو تبعات و آثار  موجود در این زمینه انواع منابع آبی و بحران شناخت مختصر
  . می باشد

  منابع آب در جهان -3-1
. شده اسـت  برآوردکعب میلیون کیلومتر م 1360حدود  به اشکال مایع و جامدهاي کره زمین حجم کل آب

در  درصـد آب  97بـیش از   .این حجم با توجه به چرخه دائم در بین منابع مختلف در حال جابجـایی اسـت  
. انـد  ها در منـاطق قطبـی تجمـع یافتـه    درصد به صورت یخ و یخچال 2و حدود  انباشتهها دریاها و اقیانوس

 بخـش . دارددر اختیـار بشـر قـرار     مه ریزي استفادهبرنابراي  ،درصد از آب موجود جهان 1کمتر از  ،بنابراین
در  ایـن آب از زیادي  بخشعمده اي از این مقدار حدود یک درصد را آبهاي زیرزمینی تشکیل می دهند که 

آبهاي موجود در دیاچه هـا، رودخانـه هـا و    . است دشواراستخراج آن  دسترسی و وحبس شده  اعماق زمین
 درصد کل آبهاي زمین را تشکیل می دهند که رقم بسیار اندکی است 042/0فقط ) آب قابل بارش(اتمسفر 

هـاي یخـی و    در این نوشتار هر جا سخن از منابع آب است منظور منابع آب شیرین بجـز کالهـک    .)2شکل (
  .یخچال است

  

  
  منابع آب در جهان  توزیع:  2شکل
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  :زا مهمترین منابع آب کره زمین عبارتند
 ؛)رودخانه، دریاچه، دریا و اقیانوس( هاي سطحیآب -1
  ؛هاي طبیعییخچال -2
  ؛)قابل دسترسی است چاه، چشمه و قناتبه وسیله ( هاي زیرزمینیآب -3
 ).1387امین علیزاده،( در اتمسفر آب موجود بخار -4
 
ایـن  . گیـرد  ر بشر قرار مـی شود و در اختیا طبیعی شیرین می يها نیز طی فرآیند خشی از آب شور اقیانوسب

 .استچرخه آب  بخشی ازفرآیند 

  چرخه آب -3-2
هـاي مختلـف قـرار    متفـاوت و در محـل   حالت هـاي آب در کره زمین که طی آن آب به اشکال و  گردشبه 
ها، سطح  ها، خشکی آب از سطح دریاها، اقیانوس ،طی این چرخه .)3شکل ( شود چرخه آب گفته می ،گیرد می

اگر این بخار آب حرکت رو به باالي خود را ادامه دهـد، در   .شود جانوران تبخیر می فرآیند زیستی گیاهان و
  .شود گیرد و متراکم می طبقات باالیی جو جاي می

  
  چرخه آب :  3شکل

  
اگر شرایط . ی شودشار و دما متراکم شده و به ابر تبدیل مفبخار آب به کمک عناصر و عوامل اقلیمی به ویژه 

اگـر  . دجمله برف و باران دوباره فرو ریزهاي گوناگون از  تواند به شکل ، میفراهم باشد، بخار آب متراکم شده
فرود آیند، منهاي بخشـی از آن   مثل رودخانه ها و دریاچه ها ها مستقیما بر سطح منابع آبی سطحیاین آب

اگـر نـزوالت   . پیوندنـد  به منابع آب مـی  بطور مستقیمود، که در زمان بارش تا رسیدن به زمین تبخیر می ش
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ها روي پوشش گیاهی فرود آید، بخشی از آن از سطح پوشش گیاهی تبخیـر شـده و    جوي در سطح خشکی
هـایی کـه مسـتقیم روي سـطح      این بخش از بارش به همراه بـارش . ریزد بخشی دیگر بر سطح زمین فرو می

که بـه آن روان آب  شود  جاري می زمینقسمتی در سطح . شوند سیم میاند، به دو بخش تق فرود آمده زمین
بخشـی دیگـر بـه    . سـازند   ها را می ابتدا نهرهاي کوچک و بزرگ و سپس رودخانهروان آب ها . گفته می شود

هاي سطحی ذخیره شود بـه مـرور    چنانچه آب در الیه. کند نفوذ می )ها خاك و یا شکاف سنگ(زمین درون 
هـاي عمیـق زمـین نفـوذ      مقادیري از آب که به الیـه . شود تبخیر میگیاهان جذب شده و یا  هبه وسیلزمان 
آب . دهند را تشکیل می )آب زیرزمینی(ها  هاي عمیق سنگ و خاك ذخیره شده و آبخوان کنند در بخش می

به وسـیله   )چاه و قناتحفر (مصنوعی و یا  ... )نشست به رودخانه و  چشمه( زیرزمینی نیز به صورت طبیعی
آبهـایی کـه در سـطح زمـین و یـا      . تواند به صورت تبخیر بـه جـو بـازگردد    انسان برداشت شده و مجددا می

بخشـی از  . هاي سطحی خاك وجود دارند، حتی در زمان بارش نیز مدام در معـرض تبخیـر قـرار دارنـد     الیه
جمـوع روانـاب و آب نفـوذي بـه     بـه م . رسد شود و بقیه به زمین می بارش قبل از رسیدن به زمین تبخیر می

  . گویند) کل بارش به جز تبخیر(زمین آب تجدید شونده 
  

  بیالن منابع آب -2-1- 3

استفاده  "محاسبات بیالن آب"از مرز مشخص با  منطقهریزي منابع آب در یک معموال براي مدیریت و برنامه
. شـود  وار است، بیالن آب خوانـده مـی  اصل بقاء ماده است ربررسی تبادالت آب در یک محدوده که ب .شودمی

شـود، در ایـن محـدوده بـه مصـرف       بنابراین کلیه آبهایی که در یک زمان معین وارد یک محدوده خاص می
هـدف از برقـراري بـیالن یـا     . گـردد  مختلف از محدوده خارج می تهايشود و یا به صور رسیده، یا ذخیره می

مصـرفی، ذخیـره شـده و خروجـی از یـک محـدوده در زمـان        ترازنامه آب، تعیین و بررسی مقـادیر ورودي،  
وروردي بـه   سـطحی  ، نفوذ از آبهـاي هاي ورودي به یک منطقه شامل بارشآببطور کلی  .باشد مشخص می
و انتقـال آب   ، پسابهاي مصارف کشاورزي، شرب و صـنعتی ، نفوذ آب زیرزمینی از مناطق مجاوردرون زمین

تبخیـر آب بـه صـورتهاي مختلـف      شامل نیز هاي خروجی از یک منطقهتوسط انسان از مناطق مجاور و آب
شامل تبخیر از بارندگی، تبخیر از پوششهاي گیاهی، تبخیر از سطح دریاچه ها و نیز تبخیر از آب زیرزمینـی  

هاي سطحی و زیرزمینی از طریق تخلیه و برداشت از منابع آب در مناطقی که آب زیرزمینی کم عمق است؛ 
، قنات، نهرها و کانال ها، موتورپمپ کنار رودخانه، نفـوذ از آب زیرزمینـی بـه منـاطق مجـاور و      چاه، چشمه
هـاي ورودي بـه   بـا محاسـبه مجمـوع آب   . باشـد هاي سطحی به صورت رودخانه از یک منطقه میخروج آب

طقه را انجام داد برداري پایدار از منابع آب منمنطقه و خروجی از آن می توان برنامه ریزي مناسب براي بهره
  .هاي بعدي به آن اشاره شده استکه در بخش
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  هاي زیرزمینیآب -3-3
ها آنو  اندنمودهنفوذ  سطح زمین زیرینهاي  الیه درکه آب موجود در کره زمین بخشی از به  :آب زیرزمینی
  .شود گفته می آب زیرزمینیاند، را اشباع کرده

در بخش . هاي نفوذناپذیر برسد هدهد تا به الی کت خود ادامه میبه حر پس از نفوذ به قشر سطحی زمینآب 
حـدود   .ددهـ  زیرزمینی را تشـکیل مـی   هاي آبخوان کند و الیه نفوذناپذیر، آب فضاهاي خالی را پر می باالیی

این رقـم در ایـران بـه مراتـب     . هاي زیرزمینی می باشندنیمی از جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به آب
خود را از منابع زیرزمینـی تـامین    نیاز شهرها و روستاهاي کشور آب مورد بیشترتوان گفت  ست و میباالتر ا

  .کنند می

 و انواع آن  آبخوان -3-1- 3

مواد تشکیل دهنده  هاي درزیا  ها هحفر ،منافذ است که زمین هقسمتی از پوست :)آب زیرزمینی سفره( آبخوان
هاي ممتـد از آب   ها بر اثر بارندگی هاي سنگ معموالً منافذ و سوراخ. دشده باش پراز آب  )و سنگ آبرفت( آن

ـ گرد می انباشتهجا  در همان رسی هاي مانند سنگ نفوذبا رسیدن به سطح غیرقابل  پر شده و بـه عبـارت    .دن
، ماسـه و  شنمانند  هاي سخت نشده الیهدر یا است که آبخوان آب زیرزمینی یک الیه آبدار زیرزمینی دیگر 
ایـن آب  . شـود  مـی  ایجاد )آبخوان سازند سخت(هاي داراي درز و شکاف  یا در سنگو  )آبخوان آبرفتی( الي
در سطح زمین  تراوش ها، و یا بصورت طبیعی از طریق چشمه برداري شود بهره و قنات ق چاهتواند از طری می
ذخیـره  ) 1: آب ذخیره شده در درون آبخوانها به دو بخـش  .خارج شود ،ها ها و دریاچه رودخانهدر زهکشی و 

  .ذخیره ثابت، قابل تفکیک است) 2 وتجدیدپذیر 
 3تـا   2(هر ساله و یا حداقل در یک دوره چند ساله نسبتاً کوتـاه  اي که  بخشی از ذخیره :ذخیره تجدیدپذیر

 .اي، جایگزین می گردد هاي جوي یا دیگر منابع تغذیه به وسیله نفوذ از ریزش) سال

این ذخیره باید در طـی  . آبخوان را تشکیل داده است ،هاي دراز اي است که در طی سال ذخیره :ذخیره ثابت
دچار آسیب شده و در صورتی کـه اقـدامی نشـود، آبخـوان     ر غیر اینصورت آبخوان د ،باقی بماند ها ثابت سال

  .شود کامالً از دست رفته و خشک می
، یعنی حجمی که هـر سـاله بـه وسـیله     )ذخیره تجدید پذیر(درصد حجم متغیر 40ما تنها مجازیم به اندازه 

). 4شکل (ه تخلیه آبخوان ایجاد نگردد آبخوان برداشت کنیم تا اثرات منفی در نتیجشود، از  می بارش جبران
هـا را  هـا و رودخانـه  ها، قنـات درصد حجم تجدید پذیر، اثرات خشکی چشمه 40ز از مقدار تجاوو در صورت 

   .شاهد خواهیم بود
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 آبرفتیآبخوان  -3-1-1- 3

تشـکیل  ) ریـگ، شـن و ماسـه   (خرده سنگ و مواد درشت دانه هاي آبرفتیدر محیطهستند که هایی آبخوان
تواند در آن فضـاهاي خـالی ذخیـره     آب میاز این رو . متفاوت هستند ابعادو داراي فضاهاي خالی با  اندشده

   .حرکت کندشود و یا درون سفره 

 سازند سخت آبخوان -3-1-2- 3

اي آهکی که در اثر نفوذ آب باران انحالل یافته و ه ها و کوه معموال در سنگ در استان فارس  آبخوان نوع این
بـه   .شـود  ذخیره می ها و شکاف ها هدر داخل این حفرشوند و آب  تشکیل می، گردد داراي حفره و مجاري می

آبخوانهـاي  سـخت عبارتنـد از   سـازند  هـاي   انواع دیگر آبخوان. شود ها کارستی یا آهکی گفته می این آبخوان
در مناطق  که ...نگلومرایی و آبخوانهاي ایجاد شده در تشکیالت ماسه سنگی، آذرین و گرانیتی، آبخوانهاي ک

  .)5شکل (. برخوردار اهمیت ویژه اي دارند کمتر
      

  

  آبخوان سازند سخت:  5شکل  آبخوان آبرفتی:  4شکل

  

  هاي تغذیه آب زیرزمینیروش -3-2- 3
  .شوند طبیعی و مصنوعی تغذیه می هايبه روش هاي زیرزمینیآب

 :هاي تغذیه طبیعیروش

سطحی نفـوذ یافتـه و بـه     هاي رف در الیهبب آب ایجاد شده در اثر ذوبارش باران و یا : بارندگی مستقیم -1
به دلیـل کـاهش سـرعت     جایی که پوشش گیاهی بیشتر باشد .پیوندد و سطح آب زیرزمینی میزمین ق عم

 .شود ، تغذیه بهتر و بیشتر انجام میرسیدن آب به زمین برايزمان بیشتر  هاي باران و ایجاد قطره
مجـاري عبـور آب   در مناطقی کـه  : و گودال ها...) مثل آبراهه ها، رودخانه ها و (مجاري تغذیه از طریق  -2

 باشد، بخشی از مجرارودخانه از مواد دانه درشت تشکیل شده باشد و عمق آب زیرزمینی بیش از عمق مثل 
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همین حالت در مناطق  .پیوندد به آبهاي زیرزمینی میدخانه از طریق بستر نفوذ یافته و آبهاي جاري درون رو
  .انجام می شود) مانند گودال طبیعی(پستی که آب در آن جمع می شود 

  هاي مجازهاي ورودي از آبخوانآب - 3
  

  :هاي تغذیه مصنوعیمهمترین روش
  هایی با ابعاد مختلف و عمق چندین  ایجاد حوضچهآبهاي سطحی و  کنترل: تغذیه مصنوعی هاي حوضچه -1

 متر به منظور نگهداري آبهاي سطحی و نفوذ آب به درون زمین در طول زمان
در سطوح وسیع و عمق کم به منظور استفاده از سطح بـاالي  و گستراندن آن  مهار کردن: پخش سیالب -2

 نفوذ آب به درون زمین
هـا، مقـدار    توان از طریق وارد کردن آب بـه چـاه   در شرایط مناسب می: اي هاي تغذیه هتغذیه از طریق چا -3

  .تزریق کردها  قابل توجهی آب را به آبخوان
 آب برگشتی مصارف مختلف - 4
 

  تخلیه آب زیرزمینی -3-3- 3
تخلیه در نتیجه برخورد سطح آب زیرزمینی به سطح زمین ( هاي مختلف طبیعی آبهاي زیرزمینی به روش

 .شوند میو مصرف یا مصنوعی از درون زمین خارج ) هاي درونی و شکل سطحی زمین ر اثر تغییرات الیهد

 ها ها و زهکشی در رودخانه تراوش، هاتخلیه طبیعی از طریق چشمه -1
 هاتخلیه بوسیله چاه -2
  ها قناتتخلیه بوسیله  - 3
  هاي مجازخروجی آب به آبخوان - 4
 چاه، چشمه قنات،  -3-3-1- 3

و آن را کـاریز یـا کهریـز نـام      ي خالق قنات را اختراعابتکار باچندین هزار سال قبل ، ایرانیان باستان :قنات
با این اختراع که در نوع خود در جهان  .قرار دارد یزدترین قنات دنیا در  ستین قنات دنیا و طوالنینخ. نهادند

صـورت  بـه   آوري کرد وجمع هاي زیرزمینی را توان مقدار قابل توجهی از آب می ،است نظیر بوده تا کنون بی
در  را هـاي طبیعـی، آب   همانند چشمهساز و کار آن  .به سطح زمین رساند ثقلی بدون نیاز به مصرف انرژي،

  .می سازدتمام طول سال بدون هیچ کمکی از درون زمین به سطح جاري 
زیرزمینی است که به صورت کوره یا مجرا از سطح زمین با شـیب مالیـم، بـه طـرف داخـل       اي قنات آبراهه 

اشباع آب زیرزمینی حفر شده و آب منطقه مذکور را تحت نیروي ثقل به دهانه خروجـی آن بـه نـام     منطقه
ی یها تخلیه مواد حفر شده، هوادهی و دسترسی به کوره، در فواصل معین چاه ايبر. کند هدایت می» مظهر«
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در طول . نام دارد» اهمادر چ« ستترین آنها عمیق کهآخرین میله . شوند نامیده می» میله چاه«که  شده حفر
  .)6شکل ( نامند می» خشکه کار«و بخش غیر اشباع را » کاره تر«یا » منطقه آبدار«کوره، قسمت اشباع را 

اي شکل و قائم است که بوسیله ماشین، دست و یا توام، در درون تمام یا قسمتی  استوانه اي عمدتاً حفره: چاه
 منافذها یا  آب از طریق درز و شکاف سنگ .شود برداري از آب زیرزمینی حفر می ر، به منظور بهرهاز الیه آبدا

  .)7شکل ( کند خاك به درون چاه تراوش می
یا سنگ به سـطح زمـین یـا بـه درون      آبرفتآب زیرزمینی به طور طبیعی از درون محلی که در آن : چشمه
  .گویند مییابد، چشمه  ب سطحی جریان میاي از آ توده

  

  چاه بهره برداي آب زیرزمینی:  7شکل  قنات و بخش هاي مختلف آن:  6شکل

  آب زیرزمینی برداشت شرایط فنی و قانونی -3-4- 3
 -و توسعه بهره برداري از منابع آب زیرزمینی، دشت ها بـه سـه گـروه    برداري مجوز بهره امکان صدور از نظر

   .دنشو می تقسیمبحرانی ممنوعه ه و منطقه آزاد، ممنوع
باشـد، صـدور مجـوز    توزیع عادالنه آب مـی  ین آن قانونعمده تراسالمی ایران که براساس قوانین جمهوري 

از نظر قوانین دیـن   عالوه بر این .باشدبه عهده وزارت نیرو می) سطحی و زیرزمینی(برداري از منابع آب بهره
-منـابع بهـره  این مشترك المنافع است یعنی هر شخصی تا آنجا می تواند از  آب جز انفال و منابع اسالم نیز

  .ضرر وارد نشودعه دیگر افراد جام منافع داري کند که بهبر
بـا  (ادارات امـور آب   هـا، اي و در شهرسـتان هاي آب منطقهها، شرکتبراساس ساز و کارهاي مدون در استان

باشند که ایـن کـار از طریـق    برداري از منابع آب میز بهره، مسئول صدور مجو)اينظارت شرکت آب منطقه
بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که . گیردهاي تخصصی انجام میبررسی و مطالعات کارشناسی و کمیته

-بهره) حتی در منزل یا ملک شخصی خود(بخواهد از منابع آب سطحی یا زیرزمینی در هرجاي کشور ایران 
  . باید با مراجعه به ادارات امور آب و طی مراحل قانونی، مجوز مربوطه را دریافت نماید برداري نماید، ابتدا
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  آزاد دشت -1- 3-4- 3
ورودي  آبهـاي  از میـزان  یا به عبارت بهتر آبهاي خروجی برداري زیرزمینی که در آنها میزان بهره هاي آبخوان

را در حـال   آبخوان، برابر باشد خروجیورودي و  اگر میزان آب .شوند آزاد نامیده می دشتبه آن کمتر باشد، 
   .گویند تعادل

 

  ممنوعه دشت -2- 3-4- 3
. اسـت  باشد، آن آبخوان ممنوعه ورودي به آن بیشتر مقداراز  آبخواناز  هاي خروجیمیزان آب یآبخواناگر در 

ثابـت  ذخیـره  سـطح آب و کـاهش    افت مداوم سبب، آبخوانبیش از ظرفیت  برداري ه بهرهدر این حالت ادام
-میبرداري بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، کیفیت منابع آب کاهش  بهره با ادامه. گردد می آبخوان

ویـژه   از کـاهش کیفیـت آب بـه    شـود ید تـالش  برداري با با ایجاد محدودیت در بهره شرایطیابد که در این 
  .کردافزایش شوري آبخوان پیشگیري 

  
  انیبحر دشت ممنوعه -3- 3-4- 3

اي  ذخیـره آب بـه انـدازه    نگـردد،  مهـار و  یابدادامه برداري بیش از ظرفیت  بهره ،ممنوعه آبخواناگر در 
یا فرونشسـت زمـین روي    تخریب کیفیت آبو  گیرد میفره در معرض نابودي قرار سیابد که  میکاهش 
طبقات باالیی تحمل شود که وزن  موجب می ار زیرزمینییک الیه آبد منافذفشار آب در میان . می دهد

شـوند، فشـار در میـان ذرات کـاهش یافتـه و ذرات       زیرزمینی اسـتخراج مـی  هاي هنگامی که آب. گردد
نشسـت  . شود در نتیجه زمین منطقه دچار نشست می. گردند تشکیل دهنده الیه تا حد زیادي جابجا می

 شـرایط ایـن  تمـامی   در. گـردد در سطح زمـین مـی   هاي بزرگزمین سبب ایجاد شکاف، گودال و ترك
  .ممنوعه بحرانی گویندیا  را بحرانی آبخوان

 بین المللی مدیریت آبمعیار هاي  -3-3-5

اگر سهم سرانه آب تجدیدپذیر  ،المللی، طبق شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب هاي بینمعیاربر اساس 
 مترمکعب 1000تا  1700بین  اگر کشور پرآب است؛ آن متر مکعب باشد 1700باالي  در کشوري هر نفر
مترمکعب  500مترمکعب باشد خشک و بحرانی و اگر کمتر از  500تا  1000 اگر کمتر از ؛زا تنش باشد،

 در کشوري ؛ اگربر اساس شاخص سازمان مللاز سوي دیگر  .باشد بحران مطلق می با درسال باشد کشوري
بیش اگر مصرف  و  دارد تنش آبی آن کشور، درصد باشد 60تا  و 40بیش از  مصرف منابع آب تجدید شونده

بر این اساس با توجه به اینکه سرانه آب تجدید پذیر  .است درگیر بحران آب باشد، آن کشور با درصد 60از 
مترمکعب می باشد، ایران در  500و در سال خشکسالی حدود  1000هاي پرآبی بیش از در ایران در سال

این در . هاي تنش زا دسته بندي می شودها جزء کشورکثر در ترسالیهاي خشک و بحرانی و حداکشور زمره
   .در کل داراي شرایط تنش زا می باشد ،حالی است که استان فارس
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  عوامل ایجادکننده بحران آب زیرزمینی -3-6- 3
  :میتوان نام بردبه شرح ذیل  آب زیرزمینی را مهمترین عوامل ایجاد بحرانبخشی از 

 ؛هاي آبریزت یکپارچه منابع آب در حوزهعدم وجود مدیری -1
 ؛عدم تعادل بین مصرف و آب موجود -2
 ؛افزایش مصارف شرب و بهداشت و فضاي سبز شهريتوسعه شهرنشینی و سطح رفاه و در پی آن  -3
 ،عدم احساس مسئولیت در خصوص پیشگیري از مصارف بی رویه در منازل و سطح جامعه -4
 در بخش کشاورزي به ویژه منابع آب به جاي همکاري در کاهش مصارف آب رقابت در مصرف بیشتر از -5
  ؛هاي مجازهاي غیر مجاز و اضافه برداشت از چاهحفاري چاه -6
  ؛صنایع که بازده بسیار باالیی دارنداي و  توسعه کشت در فضاي باز به جاي مصرف آب در کشت گلخانه -7
  ؛کشاورزي و منابع آب زیرزمینی هاي دي خانوار بر دوش زمیندادن کل بار اقتصا رافزایش جمعیت و قرا -8
  ؛با ثابت نگه داشتن یا کاهش سطح زیر کشت هاي آبیاري نویناستفاده از روشعدم  -9

  ؛ري آب در بخش هاي خانگی، صنعت و کشاورزيوپایین بودن بهره  -10
  ؛بیش از ظرفیت به آب زیرزمینی براي تامین نیاز آبیاتکا  -11
  .داشتن عزم جدي براي بازچرخانی آبن -12
  آب زیرزمینی بیش از حد توان منابعاثرات ناشی از برداشت  -3-7- 3

هـاي   عبارت است از اینکه مقـدار برداشـت و مصـرف آب    برداشت ایمنهاي زیرزمینی  از نظر متخصصین آب
. آبخوان ایجاد نشود در يکمی و کیفی و ساختار دراز مدت اثرات نامطلوب اي باشد که در زیرزمینی به گونه

در غیر این صورت آبخوان به لحاظ کمیت یا کیفیت منابع آب دچار نقصان شده و یا کـل سـاختار فیزیکـی    
  :باشد به شرح ذیل می مشکالت و اثرات سوءبرخی از اهم . آبخوان با مشکل مواجه خواهد شد

 باشد؛ افت سطح آب زیرزمینی به حدي که قابل برگشت نمی -1

 ؛آبخوان شدنها و قنوات تا مرز خشک ها، چشمه هش شدید آبدهی چاهکا -2

 ؛هاي باالي ناشی از هاي موجود به همراه هزینه تغییر محل و کف شکنی مکرر چاه -3

امکـان حرکـت و   حجم ذخیـره و پـایین آمـدن     کاهش( کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی آبخوان-4
  ؛)انتقال آب در آبخوان

 ؛ي مجاور و خسارت به سرمایه گذاري دیگرانها کاهش آبدهی چاه -5

خـانگی،   منابع آب و شور شدن تدریجی آنها و در نتیجه ایجـاد محـدودیت در مصـارف    تافت کیفی -6
  ؛کشاورزي صنعت و

 ؛هجوم آب شور و با کیفیت بد به آبخوان -7

 .و ایجاد شکاف هاي کوچک و بزرگ در زمین نشست زمین -8
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  هاي سطحیآب-3-4
و آب خروجی از زیرزمین که در سطح جاري شـده و در آبراهـه هـا،     ) منهاي تبخیر و نفوذ بارش( هارواناب

را آب سـطحی  مـی شـوند    جریـان یافتـه و یـا انباشـت    روي زمـین   و مخازنها  تاالب، ها ها، دریاچه رودخانه
با ورود به  این آب بخشی از. شود تأمین می) برف و باران( طریق بارش طبیعی از آب سطحی بطور. گویند می

همانگونه که  .دشو خارج می از دسترس ،هاي آب زیرزمینی آبخوانیا تبخیر و یا نفوذ عمقی به  ي شوردریاها
ناشـی از آب خروجـی از    )خصوصـا در ماههـاي بـدون بارنـدگی    ( هارودخانه آبعنوان شد بخشی از جریان 

  .گذاردهاي سطحی اثر میبخوان در کمیت و کیفیت آببرداري از آبنابراین تغییرات بهره. دباشها می آبخوان
  رودخانه -4-1- 3

بر اساس توضیحات قبلی، . رودخانه ها در واقع معابر اصلی عبور و جابجایی آبهاي سطحی در طبیعت هستند
ها ابتدا بصورت قشر نازکی این آب. شود آب در سطح زمین جاري می با تداوم بارندگی در یک منطقه کم کم

یابند و سپس در مجاري معینی  ب و یا تعداد زیادي از جویبارهاي بسیار کوچک و درهم جریان میاز آ
هاي  و رودخانه پیوندند به هم می ها مرتباً این شاخه. که آبراهه ها را تشکیل می دهند شوند متمرکز می

  .دآورن وجود میه را ب بزرگ و بزرگتر
  دریاچه - 4-2- 3

هاي آزاد تماس نداشته باشد دریاچـه اطـالق   پر شده و با آب آبکه بوسیله  هاي بزرگ سطح زمین به گودي
 ها در معتدل کردن آب و هـوا نقـش   دریاچه. رودها هستندتعدادي از ها معموال نقطه پایانی  دریاچه. شود می

نیز اهمیـت  و گردشگري  از نظر زیست محیطی، اقتصادي .کند سالیانه را زیاد می بارانمهمی داشته و میزان 
وسعت کـل   توسط چارلز ورپورتر و همکاران، 2014ال تحقیق انجام شده در سبر اساس  .توجهی دارندقابل 

تشکیل  ها سطح زمین را دریاچه% 8/1 حدودمیلیون کیلومتر مربع است که  5دریاچه هاي کره زمین حدود 
  .دهند می

مـزه   هـاي تلـخ   هاي آب شـور و دریاچـه   دریاچه ،هاي آب شیرین ها از نظر ترکیب شیمیایی به دریاچه دریاچه
هاي وارده به دریاچه از روي آنهـا   هایی که رودخانه به جنس سنگ هها بست طعم آب دریاچه .شوند تقسیم می
هاي بستر و اطـراف دریاچـه    س سنگو جن، ساکن بودن و یا جریان داشتن آب دریاچه تبخیر، کند عبور می

  .جریان داشته و در حرکت است همیشههاي شیرین آب  در دریاچه. متفاوت است
  از منابع آب سطحی بی رویهمشکالت ناشی از برداشت  - 4-3- 3

شـود، بـر ایـن     اي هر استان مشخص می برداشت مجاز از آبهاي سطحی که توسط شرکت سهامی آب منطقه
زیست محیطی رودخانه و دیگر منابع آب سـطحی تغذیـه شـونده توسـط رودخانـه و      اساس است که حقابه 

در صـورت عـدم رعایـت    . هاي پایین دست از رودخانه و موارد مشابه در نظر گرفته شود میزان تغذیه دشت
  .معیارهاي مذکور مشکالتی به شرح ذیل بروز خواهد کرد
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در  واقـع  هـاي ها تغذیـه کننـده دشـت   رودخانه( ها خانهبا برداشت بی رویه از رود هاکاهش تغذیه آبخوان -1
  ؛.)مسیرشان هستند

 ؛)هاکاهش تغذیه و ورودي به آن( هاها و تاالبخشک شدن دریاچه -2
 ؛زنده وابسته به این آبها و نابودي موجودات )اکوسیستم(بوم بهم خوردن زیست -3
هـا رسـوبات    هـا و تـاالب   دریاچـه ودخانـه هـا،   ربا خشک شـدن   :ریزگردها و مشکالت ناشی از آنها ایجاد -4

به صورت ریزگرد و غبـار  کنند و  ي که بستر آنها را پوشانده است با کوچک ترین وزش باد حرکت میریز دانه
رفتارهـاي  هـا نتیجـه    ایـن ریزگـرد   ی ازبزرگـ در واقع بخش . کند هاي بسیاري ایجاد می دشواري براي انسان

 .ب هاي سطحی استنامتعادل انسان با منابع آ

 :شود می  هاي ذیل تقسیم مهم ترین تأثیرات ذرات معلق بر سالمتی انسان به گونه

 هاي قلبی و تنفسیآسیب ·

 هاي دفاعی فرایندتأثیرات بر  ·

 بروز و تشدید آسم ·

 سرطانی هاي افزایش بیماري ·

 .اههاي ورودي به رودخانهافزایش آلودگی و رقیق نشدن آلودگی ·

 یا کاهش اثرات آن جلوگیري از بروز بحران منابع آبي کارها راه -3-5
  :ها در همه بخش تغییر فرهنگ مصرف و الگوي مصرف آب براي و عمومی ملی و اراده عزم -1

 دهد هایی که مصرف آب را کاهش می استفاده از فناوري -
 ها بازچرخانی آب در منازل براي مصارفی نظیر فالش تانک توالت -
 ها قابلیت شرب براي شستشوي ماشین و منازل و آبیاري باغچهعدم استفاده از آب با  -
 کشاورزي افزایش بهره بره وري آب -

 عدم توسعه سطح زیر کشت در فضاي باز و حتی کاهش سطح زیر کشت -

 به همراه ثبات و یا کاهش سطح زیر کشت هاي آبیاري و مدیریت آب در مزرعهتغییر در روش -

 آب برکم ف به مصر پراز گیاهان تغییر الگوي کشت  -

تغییر کاربري آب از کشاورزي به صنعتی که از ارزش افزوده بیشـتري برخـوردار اسـت و منجـر بـه       -
 .خواهد شد مناطق صادي و اجتماعیاقت صنعتی شدن و ایجاد اشتغال و پیشرفت

 و آبخیزداري  داري آبخوان هاياجراي طرح -2
 :هاي زیر زمینیحفاظت و بهره برداري بهینه از آب -3

 جلوگیري از برداشت بی رویه  -
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 هاي غیر مجازجلوگیري از کف شکنی و حفر چاه -

 ستگی اشتغال حاصل از فعالیت هاي پرآب طلبقطع واب -4

  خشکسالی -3-6
یـا بـه    .باشد که معموال یک فصل یا بیشتر می است خشکسالی حاصل کمبود باران در یک دوره ممتد زمانی

ه بـراي  کـ وقتی زیاد به طول انجامد  -ر آنبه مقدار متعارف یا قابل انتظاتعریف دیگر کمبود بارندگی نسبت 
  .تامین نیازها ناکافی است، شرایط خشکسالی را حاکم می کند

  انواع خشکسالی - 1- 6- 3
  . شود می بندي اجتماعی طبقه -خشکسالی به چهار دسته هواشناسی، کشاورزي، هیدرولوژي و اقتصادي

اي از زمان بوجـود   به دلیل کمبود و یا کاهش مقدار بارندگی در طی دوره خشکسالی :خشکسالی هواشناسی
شود که میزان بارندگی سـاالنه کمتـر از میـانگین     به عبارتی خشکسالی هواشناسی زمانی حادث می. آید می

  .درازمدت آن باشد
ها یا ودخانهخشکسالی هواشناسی مدت زیادي ادامه پیدا کند و حجم جریان ر وقتی: خشکسالی هیدرولوژي

  . شود هاي زیرزمینی کاهش یابد، به وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی منجر میآبسطح 
محیط ریشـه گیـاه بـه حـدي      و شود که مقدار رطوبت موجود در خاك زمانی آغاز می :خشکسالی کشاورزي

  کاهش یابد که موجب پژمردگی و در نهایت کاهش محصوالت کشاورزي گردد
معموالً پس از یـک دوره بسـیار طـوالنی مـدت خشکسـالی هواشناسـی و       : قتصاديا -خشکسالی اجتماعی. 

  .می شودهاي دسته جمعی و گسترده  گردد و موجب قحطی، مرگ و میر و مهاجرت هیدرولوژي حادث می
  آثار و تبعات خشکسالی -2- 6- 3
 ،هااز بین رفتن مراتع و جنگل -1
  ،هاخشک شدن باغات و هدر رفتن سرمایه -2
 ،ییرات منفی آب و هواییتغ -3
  ،بیکاري افراد شاغل -4
  ،به شهرها گسترده هاي مهاجرت -5
 ،)8شکل ( هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسیبروز بحران -6
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   برداري بی رویه از منابع آب آثار و تبعات خشکسالی و بهره:  8شکل

 دریاچه مهارلو

کافتردریاچه  پریشاندریاچه    
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  ا�تان �رس ب��مای �نا�ع آ: �ھارم��ل 
  مقدمه

هـا و  بیان و ترسیم موجودیت و وضعیت منابع و مصارف آبی اسـتان و طـرح   شامل سیماي منابع آب استان،
قبل از پرداختن به شرایط آبی استان، به اختصار کلیاتی از ویژگی هاي منابع . تاًسیسات آبی مرتبط می باشد

هیـدرولوژي و   ،هواشناسـی  ،هـاي جغرافیـایی  در ادامـه ضـمن گـزارش مختصـر ویژگـی     آبی کشـور ارائـه و   
برداري ها و تاسیسات آبی مهم براي بهرههیدروژئولوژیکی استان فارس، منابع آب سطحی و زیرزمینی و طرح

  .معرفی می شود ،مناسب از منابع آب استان

  هاي ایرانوضعیت آب -4-1
بطوریکـه   . خشک آسـیا قـرار دارد  خشک و نیمه  ناحیهدر  ی،اي با بیشترین تنش آبی جهان ایران در منطقه

درصد از کشور شامل منطقـه   16درصد از کشور شامل مناطق خشک، نیمه خشک و فرا خشک و  84اقلیم 
در ایران بـه شـدت   وري فیزیکی و اقتصادي آب کشاورزي  بهره .باشد می، مرطوب و نیمه مرطوب اي مدیترانه

براسـاس   دخواهـد شـ   و بـزرگ  ملی ینجر به بحراندر صورت عدم مدیریت صحیح و به موقع، م .استپایین 
میلی متـر و   243حدود  بارش کشور ساله 48بارندگی  میانگین، FAOهاي شرکت مدیریت منابع آب و  آمار

آمار بر اساس  ).و شاخص تنش زا 1625سرانه ( میلیارد مترمکعب بوده است 130آب تجدید پذیر در حدود 
میلیـارد   100در برخـی سـالها بـه حـدود     آب تجدیـد پـذیر کشـور     ،بـارش با توجه به کاهش  سالهاي اخیر

  . است مترمکعب رسیده
 80بـه بـیش از    1300میلیون نفـر در سـال    10برابر شده و از کمتر از  8طی نه دهه، حدود  جمعیت ایران

مکعب هزار متر 13میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور از حدود . رسیده است 1395میلیون نفر تا پایان سال 
آب و هـوایی،   بد تشدید شرایط .یافته است کاهش 1395 مترمکعب در سال 1450به حدود  1300در سال 

، بـویژه  آب و هـوا  بـد کشاورزي ایران به شدت حساس به شـرایط  . تهدیدي جدي براي مردم و اقتصاد است
  .خشکسالی است

از % 23شود در حالیکه تنها  می مصرفبخش کشاورزي  در  %) 92در حدود ( سهم قابل توجهی از آب کشور
 )2017 ،بانــک جهــانی( تولیــد ناخــالص ملــی را بــه عهــده دارد% 13کنــد و  اشــتغال کشــور را تــامین مــی

. شـود  تامین مـی  ) درصد 60حدود ( بخش کشاورزي از منابع آبهاي زیرزمینی مصرفی دراز آب  بزرگیسهم 
محـدوده ممنوعـه    405، 1کشـور  محـدوده مطالعـاتی   609هاي زیرزمینی، از تعداد  بدلیل اضافه برداشت آب

شایان . گیرد میمحدوده دیگر نیز در زمره ممنوعه قرار  17 و با ادامه برداشت به شکل فعلی است اعالم شده
                                                           

  .کوچکترین واحد مستقل از نظر آبهاي سطحی است که داراي خصوصیات آب زیرزمینی مشترك باشد: محدوده مطالعاتی ١
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ذکر است که در نتیجه بهره برداري هاي بیشتر از ظرفیت آبخوانها، به صورت تجمعی میزان کل برداشـت از  
ـ   140 ، حدود)افه برداشت هااض(ذخایر ثابت آبخوانها  پایگـاه اطـالع   ( اسـت  رآورد شـده  میلیارد مترمکعـب ب

   .)وزارت نیرورسانی 
  

  ویژگی هاي استان فارس -4-2
 51در جنوب ایـران بـین طـول جغرافیـایی     مربع،  کیلومتر 4/123966فارس به مرکزیت شیراز و با مساحت 

درجـه و   31دقیقه تـا   03درجه و  27یایی دقیقه شرقی وعرض جغراف 45درجه و  55دقیقه تا  06درجه و 
بویراحمـد   هاي اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، بوشهر و کهکیلویـه و  در همسایگی استان ،دقیقه شمالی 43

، بعـد از   چهارمین استان پهناور ایـران درصد مساحت کل کشور 5/7از نظر وسعت با پوشش . واقع شده است
، )رتبه اول کشور( شهرستان 36بر اساس تقسیمات کشوري، فارس . سیستان و بلوچستان،کرمان و یزد است

 1030کیلومترمربـع در جنـوب و رسـتم بـا      14142الرستان بـا  . دهستان دارد 204شهر و  94بخش،  83
بـر اسـاس   . باشـند  هاي استان مـی  کیلومترمربع در شمال غربی، به ترتیب بزرگترین و کوچکترین شهرستان

  . نفر گزارش شده است 4851274، جمعیت استان 1395فوس و مسکن سالننتایج سرشماري عمومی 

هـا در نـواحی    تـرین آن  و پسـت ) اقلیـد و اردکـان  ( هاي شمال و شمال غربی ترین نقاط استان در بخش بلند
درصـد آن را منـاطق مرتفـع تشـکیل      65هـا و   درصد پهنه فارس را دشـت  35. اند واقع شده) المرد( جنوبی

شته کوه زاگرس و نزدیکی به سواحل جنوبی و بیابان مرکزي ایران سبب تنوع آب و هـوایی  وجود ر. دهد می
  .مناسب فارس شده است

  کـه   غـرب  و شـمال   شمال  کوهستانی  ، ناحیه اول. وجود دارد  و هوایی  آب  مشخص  ناحیه  سه  فارس  در استان
همـراه بـا     نسبتاً معتدل هایی  زمستان  که  مرکزي  یهناح  دوم،. دارد  هایی معتدل سرد  و تابستان  هایی زمستان
و   ارتفـاع   کـاهش   علـت  بـه   که  شرقی  و جنوب  جنوب  ناحیه  سوم. دارد  و خشک  گرم  هایی و تابستان  بارندگی
ئیز بهـار و پـا    دو فصـل   به  نسبت  زمستان  در فصل  آن  بارندگی  ها میزان استقرار کوه  و نحوه  جغرافیایی  عرض

  . است  ها بسیار گرم و در تابستان  ها معتدل نیز در زمستان  آن  و هواي  کمتر است

ملیمتـر   4/301ساله گذشته، میانگین بلند مدت بارش اسـتان   31براساس اطالعات گردآوري شده در دوره 
بجـز در   شـت توجـه دا  دالبته بایـ سال زیر میانگین بود است و  17آماري بارش در  است و در طی این دوره

 سال اخیر کمتر از میانگین بلند مـدت بـوده اسـت    12، بارندگی استان  در 97-98و  95-96هاي آبی سال
  .)اي فارس آب منطقه سهامی شرکت( )9شکل (
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 97-98 آبی سال پایان تا 67-68 آبی سال از فارس بارش تغییراتنمودار :  9شکل

  

 ن فارسمنابع آب سطحی استا -4-3
. رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه ها، آبگیرها و مخازن دست ساز منابع آب سطحی استان را تشکیل می دهند

  .در ادامه به اختصار در خصوص هر یک از این منابع اطالعاتی ارایه شده است

  

  ي استان فارسها رودخانه -4-3-1
 و جهرمشور آغاج، قره(مند ، )خسروشیرین و داقلی اوجان ،کر ،سیوند(کر شاملاستان،  هاي ودخانهرمهمترین 

 ، شور)رودبال(، شور گهکم، بوانات، سرچهان)زهره و جراحی(، فهلیان)دالکی شاپور و(حله ،)دهرمشور 
 شرکت( دهد نشان می را فارسهاي  رودخانهموقعیت  10شکل  .باشند می شیراز خشکرودخانه و  کرموستج

هاي مناسب سال آبی جاري، میانگین آبدهی اکثر رودخانه به دلیل بارندگی ).آب منطقه اي فارس سهامی
دوره آماري است یافته است و هنوز کمتر از ساله اخیر افزایش  12یانگین دوره هاي دائمی استان نسبت به م

گردیده  هاي سطحیافزایش بارش  در سال آبی جاري منجر به بهبود نسبی و مقطعی جریان). 11شکل (
ی و اثرات آن نیاز به تداوم شرایط البته براي رسیدن به شرایط پایدار منابع آب و عبور از دوره خشکسال. است

ترسالی در سال هاي آتی می باشد و بارش سال جاري به تنهایی نمی تواند مالك قضاوت براي عبور از 
 آبدهیهاي سال جاري تنها موجب افزایش از طرفی بارندگی .شرایط خشکسالی در یک دهه گذشته باشد
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د شرایط خشکسالی حهنوز در  در ماههاي بدون بارش، هارودخانه آبدهیسیالبی رودخانه ها شده است و 
آبدهی در ها به شرایط اولیه می توان انتظار داشت که ها و برگشت آبخوانترسالی تداوم است، در صورت

- ها و آبتوجه به این نکته حائز اهمیت است که رودخانه. نیز به حالت نرمال برگردد ماههاي فاقد بارندگی

توان ها میویژه صنعت گردشگري دارند و در صورت احیاي آنال بهغمهمی در اشتهاي سطحی نقش بسیار 
  .ها را نیز داشتانتظار افزایش اشتغال در این بخش

  
 نقشه موقعیت رودخانه هاي استان فارس:  10شکل
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 12هیدرومتري سال آبی جاري،  فارس در ایستگاه هاي استان هاي رودخانه آبدهی تغییرات:  11شکل

 انگین دوره آماريسال اخیرو می

  و تاالب هاي استان فارس هادریاچه - 4-3-2

در  هـاي دائمـی کشـور    که بیشترین تعداد دریاچه طوريمتعددي وجود دارد، به  هاي دریاچهدر استان فارس 
هاي آب شیرین  هاي آب شور و دریاچه توان به دریاچه استان فارس را می هاي دریاچه. ار دارندقراستان فارس 

اشاره  طشکو  بختگان، مهارلو هاي دریاچهتوان به  هاي آب شور استان می از میان دریاچه. کردبندي  تقسیم
بزرگتـرین دریاچـه آب شـیرین     دریاچـه پریشـان  توان به  هاي آب شیرین استان نیز می از میان دریاچه. کرد

 .آمـده اسـت   هـاي فـارس   مهمترین دریاچـه  هاي برخی ویژگی 1جدول در . کرد اشاره دریاچه کافتر و )کشور
  .یکی از مزایاي این آبگیرها تعدیل آب و هوا و تامین رطوبت محیط می باشد ،افزون بر ارزش زیستگاهی

  

  

  



 29  )طرح ملی داناب استان فارس(کتاب آموزشی معلمین 

 

  

  فارسدریاچه هاي مهم استان :  1جدول

  

 دریاچه بختگان -1- 4-3-2

ختگان، از دریاچه کیلومتر  950مساحت آن . قرار دارد استان فارساست که درشرق  ایران شور هاي دریاچه ب
باعـث افـزایش    دریاچه بختگـان در سال هاي نه چندان دور، . است ورودي اصلی آن رودخانه کر. مربع است

، رطوبـت حاصـله در هـواي    ریز نی هرستانش هاي پیرامون علت بلند بودن ارتفاع کوهه ب شد و رطوبت هوا می
این دریاچه با  .گردید ها می و زیتون در کوه موهمان منطقه باقی مانده و باعث ثمردهی درختان انجیر، بادام، 

اخیـر   هـاي  در سـال خشـکی آن  . دکر پرندگان مهاجر زیادي را به سوي خود جلب می ،توجه به وسعت زیاد
  .پرندگان گردیدبسیاري از  و عدم مهاجرت مرگ سبب

و  بآچاه و غیرمجاز رویه  حفر بیهاي ورودي به دریاچه،  رویه و غیرمجاز از آب رودخانه برداشت بیدر اثر 
و در سالهاي  بخش قابل توجهی از این دریاچه خشک شده، کاهش بارندگیها و برداشت حساب نشده از آن

  .)12شکل ( است بودهکامال خشک ها دریاچه  در بعضی از سال .از آن باقی مانده استاخیر بخش کوچکی 

. خشک شدن دریاچه بختگان اثرات منفی فراوانی بر معیشت اقتصادي ساکنان منطقه بر جاي گذاشته است
ریز و استهبان به شدت کـاهش   یهاي ن از جمله به علت کمبود بخار آب، محصوالت گیاهی کوهی شهرستان

همچنین هجوم شوري که در نتیجه خشک شدن دریاچه بیشتر شـده، سـبب گسـترش اراضـی     . یافته است
زارها بـراي سـالمت   گسترش شوره. زار که استعداد چندانی براي کشاورزي ندارند در منطقه شده است شوره

هـاي پوسـتی، ریـوي و     بـروز انـواع بیمـاري   . تساکنان اطراف دریاچه و جانوران اهلی و وحشی زیان آور اس
در صورت ادامه وضعیت فعلی به زودي طوفان شن . چشمی در میان ساکنان از پی آمدهاي این مسئله است
با ادامه خشک شدن بختگان، مهاجرت پرندگان بـه  . و نمک، اراضی کشاورزي اطراف آن را نیز نابود می کند

هـاي   یست محیطی بسـیار قابـل توجـه اسـت متوقـف شـده، فعالیـت       سمت دریاچه که از نظر  توریستی و ز

 کیفیت آب قابلیت
انگین یم

 )متر(عمق
میانگین 

 )کیلومتر مربع(مساحت
  نام

 ارژن 9/2 1 شیرین صیدماهی-تفرج -محیط زیست

 شور استخراج نمک -محیط زیست
 )5/0(طشک طشک-بختگان 950 )5/1(بختگان

 پریشان 8/10  3/1 شیرین صیدماهی-تفرج -زیست محیط

 کافتر 46 1 شیرین صیدماهی-تفرج -زیست محیط

استخراج -تفرج -زیست محیط
 نمک

 مهارلو 175 5/0 شور
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اقتصادي مرتبط با دریاچه و منابع قابل برداشت آن از بین رفته و کـویر، بـه معنـاي حقیقـی، واقعیـت تلـخ       
  ).1395طرازکار و همکاران، . (منطقه در آینده است

  

 
  خشک شدن دریاچه بختگان:  12شکل

  ،ن فارسهاي استادالیل خشک شدن دریاچه - 4-3-3
 ،ها  هاي ورودي به دریاچه رودخانهآب رویه و غیرمجاز از  برداشت بی -1
  ،و کاهش زهکشی از آب زیرزمینی هاي زیرزمینیرویه از آب برداشت بی -2
  ،هاهاي مجاز و غیر مجاز در محدوده دریاچهافزایش تعداد چاه -3
   ،هاي اخیرشکسالی و کاهش بارندگی در سالخ -4
رود آب سطحی به دریاچه ها به ویژه بختگـان در نتیجـه اجـراي طـرح هـاي سـد سـازي،        کاهش و -5

   ...آبخیزداري و 
 

  هااثرات خشک شدن دریاچه - 4-3-4
   ،عدم تعدیل هوا در شب و روز -1
  ،کاهش رطوبت و برهم خوردن سیستم چرخه آب و هوا و خشک شدن باغات -2
  هاي دور،فاصله افزایش گرد و غبار و ایجاد نمکزارها تا -3
  ،کویر گسترش -4
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 ،ها در دریاچهافزایش غلظت آالینده -5
 ،.استا هخوردن اکوسیستم منطقه و از بین رفتن موجوداتی که حیات آنها وابسته به دریاچه مه به -6
 ،هاي توریستیاز بین رفتن جاذبه -7
 .هاي کشاورزي و بیکار شدن کشاورزاناز بین رفتن زمین -8

  تان فارساسي سدها -4-4
هاي موجود و یا انتقال آن به مناطقی که موردنیاز است، از تاسیسات مختلفی برداري از آب معموال براي بهره

فهرسـت  . هاي آبیـاري اشـاره کـرد   توان به سد، بند، کانال و شبکه ها میشود که از مهمترین آن استفاده می
سدهاي  مخازن کل حجم. آمده است 13شکل برخی از آنها در  و تصویر 2جدول در استان  مهمترین سدهاي

آن  %)17( میلیون متـر مکعـب   500میلیون متر مکعب آب است که حدود  936میلیارد و  2موجود استان 
  .)به این بخش حجم مرده گفته می شود(قابل استفاده نمی باشد 

  استان فارس مهم فهرست سدهاي:  2جدول
 نام  شهرستان رودخانه نوع   )میلیون متر مکعب(حجم کل

 سد درودزن مرودشت کر خاکی با هسته رسی  993

 )قیر(سد سلمان فارسی قیر آغاج قره وزنی بتنی قوسی  970

 )سیوند(سد سیبویه سعادت شهر سیوند اي خاکی سنگریزه  225

اي با هسته  سنگریزه  440
 رسی

 )تنگ براق(سد مالصدرا اقلید کر

اي با هسته  سنگریزه  130
 رسی

 سد تنگاب فیروزآباد فیروز آباد فیروزآباد

 سد ایزدخواست آباده ایزدخواست خاکی با هسته رسی  12

 سد خسویه داراب تنگ چرخی بتنی  5/14

  سد رویال  داراب  رودبال  خاکی سنگریزه اي  82
  سد چشمه عاشق  نی ریز  چشمه عاشق  بتن غلطکی  69

  جمع کل        5/2935
  

 سد درودزن -4-4-1
اسـتان فـارس در پنجـاه کیلـومتري شـمال غـرب        اولین سد) سد داریوش: نام پیشین( د مخزنی درودزنس

هجـري خورشـیدي بـه پایـان      1351ساخت این سد در سـال  . است ساخته شده مرودشت و بر روي رود کر
 .کنـد  مـی  مرودشـت را پشـتیبانی  ودشت و آب کشاورزي منطقه مر رسید و آب آشامیدنی شهرهاي شیراز و
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 کشد را یدك می عنوان قدیمی ترین سد خاکی ساخته شده در خاورمیانه سد درودزن است بدانید کهجالب 
  .)اي فارس آب منطقه سهامی شرکت(

حجـم   ،میلیـون مترمکعـب   5/70 :حجم بدنه سـد ، متر 60: ارتفاع از پی، متر710: طول تاج: مشخصات سد
آب  سـهامی  شـرکت (است  میلیون مترمکعب 860:حجم مفید، میلیون مترمکعب 960:نرمال تراز مخزن در

  ).اي فارس منطقه
  

 
 سدهاي معروف استان فارس:  13شکل

  منابع آب زیرزمینی استان فارس -4-5
بـه   .منابع آب زیرزمینی استان فارس شامل چاه و چشمه و قنواتی است که در سطح استان پراکنده هستند

تـا شـهریور مـاه      83دلیل بهره برداري زیاد و وقوع خشکسالی میانگین سطح آب زیرزمینی استان از شهریور
روند افت طـی سـال هـاي     ).14شکل ( متر افت داشته است 76/0 متر و متوسط ساالنه 63/10به میزان  98
تاکنون، رونـد افـت    92هاي طی سال. تر شده استالیمم 92تا  88شدیدتر بوده و طی سال هاي  88تا  84

هـایی   برداري بی رویه به نحوي است که حتی در سـال  این بهره .نسبت به دوره قبلی آن، افزایش یافته است
بـا  . هـا ادامـه دارد   که بارش نسبتا مناسبی هم وجود دارد روند کاهشی تراز آب و افزایش عمـق آب در چـاه  

کاهش یافتـه   نیز هاي زیرزمینی و کاهش بارندگی، کیفیت منابع آب زیرزمینی استانافزایش برداشت از آب
  .است
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اند، افت آب زیرزمینی و  ها که در مناطق مختلف استان واقع شده با توجه به آمارهاي موجود در تمامی دشت
رزمینی نسبت به محدوده مطالعاتی مقدار افت آب زی 35در . ها وجود دارد برداشت از ذخایر ثابت آبخوان

بیشترین کاهش سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی  .متر بیشتر می باشد 10ابتداي دوره آماري، از 
هم اکنون از . رخ داده است 1372متر نسبت به ابتداي دوره اندازه گیري در سال  15/56برابر با  ،ارسنجان

محدوده ممنوعه  39تعداد  قرار دارد، ستان فارسا که تمام با بخشی از آنها در محدوده مطالعاتی 134تعداد 
محدوده  16محدوده پیشنهاد ممنوعیت داده شده و فقط  3محدوده ممنوعه، براي تعداد  76بحرانی، تعداد 

دچار  ي ممنوعهها ناگفته پیداست که با این روند، آبخوانهاي آب زیرزمینی این دشت. باشدمطالعاتی آزاد می
به دنبال آن شرایط اشتغال و زندگی  و ها در سال هاي آینده دچار خواهند شددشت سایرو اند شده  آسیب

  .شود در این مناطق با خطر جدي مواجه می

  

  
 تاکنون  1383از سال  - استاننوسانات میانگین سطح تراز آب زیرزمینی :  14شکل

  

  منابع و مصارف آب -4-6
برابر با  1397-98اله منتهی به سال آبی س 30میانگین بارش ساالنه در سطح استان فارس در دوره آماري 

کیلومتر مربعی استان، متوسط حجم ریزش هاي  4/123966با توجه به مساحت . باشد میلیمتر می 4/301
میلیون  25968از این میزان بارش، حدود . میلیون مترمکعب می باشد 37364جوي ساالنه برابر با 

میلیون مترمکعب  6987. عب آب تجدید شونده می باشدمیلیون متر مک 11396مترمکعب تبخیر می شود و 
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میلیون مترمکعب به صورت  4409کند و از این آب تجدید شونده به آبخوان هاي آبرفتی و سازندي نفوذ می
آب سطحی و در ادامه تعداد و حجم تخلیه از منابع  .ها و مسیل ها جریان می یابد رواناب در رودخانه

آنها در سطح استان فارس ارایه شده است که بخشی از آن از تغذیه ساالنه و و مصارف مختلف زیرزمینی 
  ).4جدول 3جدول ( بخشی نیز از ذخایر ثابت آبخوانها برداشت می شود

  

  )به جز سدها( در استان فارسسطحی و زیر زمینی تعداد و تخلیه منابع آب :  3جدول

  

)میلیون مترمکعب( مصارف آب در استان فارس:  4جدول

درصد  جمع  موتور پمپ  نهر چشمه   درصد  جمع  قنات چاه
92.6 8141.21 93.6 1715.08 106.74 905.04 703.3 92.3 6426.4 334.19 6092.21 کشاورزي   
5.3 462.87 4 73.77 0 3.15 70.62 5.6 389.1 6.77 382.33 شرب
0.7 64.57 1.5 27.64 0.32 0 27.32 0.5 36.93 0.34 36.59 صنعت
1.4 123.8 0.9 15.98 0.04 6.74 9.2 1.5 107.82 29.24 78.58 سایر
100 8792.45 100 1832.2 107.1 914.93 810.17 100 6960.25 370.54 6589.71 جمع 

درصد کلآب زیرزمینینوع مصرف جمع کل آب سطحی

درصد تخلیه( میلیون متر مکعب)  تعداد نوع منبع ردیف
81/9 6589/714 84685 چاه هاي بهره برداري 1
13/0 104883 2319 چشمه 2
5/1 411/155 1790 قنات 3

100/0 8049/199 88794
89/5 914/929 697 نهرها 4
10/5 107/101 2943 موتورپمپ 5
100/0 1022/03 3640
_ 9071/229 92434

مجموع تخلیه از منابع آب زیرزمینی

مجموع برداشت از منابع آب سطحی
جمع کل منابع
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کار�ی ��رف ����ه: ��ل ���م   �صارف آب و را�
  مقدمه

اي کـه   به گونه. کرده است جدي آب را در بیشتر مناطق کشور ، بحرانو تولید غذا آشامیدن براي آب نیاز به
ل امنیتـی کشـیده شـده    هـاي معمـول خـارج و بـه مسـای      هاي کالن کشـور از جنبـه   این بحران در سیاست

 خانگی، کشاورزي و صنعتی هاي مختلفدر بخش آب سازي مصرف هاي بهینهآشنایی با روش ،بنابراین .است
هدف این فصل معرفی کوتاه  .به ویژه در استان فارس استرین مسایل آموزشی در سطح کشور و ت ضرورياز 

 .این روش ها است

  انواع مصارف آبی - 5-1
، صنعت )شرب و بهداشت( دسته اصلی خانگی 3در  باقی مانده مصارف آبیط زیست، پس از کسر سهم مح

 آمـده  5جدول در هاي مختلف در بخشکشور  و در استان فارس توزیع مصرف آب .گیرد کشاورزي قرار میو 
  .است

  

   )FAO 2014( کشورارس و استان ف جهان، مقایسه نحوه توزیع مصرف آب در:  5جدول

کشورهاي 
  اروپایی

متوسط 
 نوع مصرف فارس ایران  جهان

 کشاورزي 92%  92%  69%  22%

 شرب و بهداشت 6% 6%  12%  22%

 صنعت 2% 2%  19%  56%

  

هـاي موجـود میـزان هـدر رفـت آب در       براساس گزارش. هدررفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است
بنابراین، یکی از  .درصد گزارش شده است 12تا  9درحالی که این مقدار در دنیا  درصد است 30تا  28ایران 
  .ها به ویژه در کشاورزي است هاي اصلی گذر از بحران کم آبی، اصالح الگوي مصرف در همه بخش راهکار
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  بهینه سازي مصرف آب در بخش کشاورزي -5-2
جمعیت و نیاز فزاینده به مواد غذایی و به دلیـل  ، با توجه به افزایش )1392( بیژن حقیقی پژوهشبر اساس 

قرارگیري ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، محدود بودن منابع آب و بـاال بـودن میـزان تبخیـر،     
 و اسـتان  از آب مصرفی کشـور از آن جا که درصد زیادي . استکشور  مشکالتترین  اصلیبحران آب یکی از 

ترین راهکار  مدیریت صحیح مصرف آب در کشاورزي،  مهمترین و اساسیدر بخش کشاورزي است، بنابراین، 
میلیـارد   70حـدود  کـل کشـور   میزان آب مصرفی در بخش کشـاورزي  . استکشور و استان  حل بحران آب

 درصـد و در  50کمتـر از  آبیـاري سـطحی    2کاراییاین در حالی است که . شود برآورد می مترمکعب در سال
هاي آبیاري با توجه به سطح بسیار وسیع تحت پوشش سامانه. درصد است 70 داقلح فشارهاي تحت سامانه

  .تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آب مصرفی داشته باشد آبیاري می کاراییدرصدي 10سطحی، افزایش 

  در بخش کشاورزيبحران آب  مدیریتکارهاي  راه -5-3
  آبیاري  کاراییافزایش  -1
  اري مناسب هاي آبیاستفاده از روش -2
  آب قالیا جایگزینی لوله براي انتهاي آبیاري پوشش کانال -3
  اصالح نظام تخصیص آب بر اساس نیاز کشاورزي و مصرف شرب  -4
  آباصالح نظام قیمت گذاري  -5
  شهري و صنعتیهاي تصفیه شده استفاده از پساب -6
  بها دادن به ارزش اقتصادي آب  -7
 ابر آلودگی حفاظت از منابع آب در بر -8
  استفاده از الگوهاي کشت کم آب بر -9

  اصالح الگوي مصرف محصوالت کشاورزي -10
  کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي -11
  تجهیز چاه هاي کشاورزي به کنتور هوشمند -12
ناسب با اقلیم هر منطقه از جمله کاشت ذرت در منـاطق گـرم بـا    تحذف کشت هاي نام -13

ت برنج در هر اقلیم با منابع آب زیرزمینی، کاشت محصوالت صیفی منابع آب زیرزمینی، کاش
از قبیل گوجه و هندوانه که هر ساله با مصرف بسیار باالي آب تولید شده و بـه دلیـل تولیـد    

حتی از مزرعه برداشـت هـم   بخش قابل توجهی از آن  ،عدم توجیه اقتصادي ومازاد بر مصرف 
  .نمی شود

                                                           
  راندمان - ٢
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   کارهاي موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي راه -5-4
درصد افزایش  5اهمیت بهینه سازي مصرف آب در مزارع زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم به ازاي هر 

عوامـل   آب یکی از مهم تـرین . آب در سال صرفه جویی می شود میلیارد مترمکعب 4آبیاري، حدود  اییکار
تولید محصوالت کشاورزي است و از آنجا که این نهاده در اکثر نقاط کشور با توجـه بـه کمبـود بارنـدگی از     

در ایـن راسـتا از جملـه    . اسـت اهمیت خاصی برخوردار است، اسـتفاده بهینـه از آن امـري اجتنـاب ناپـذیر      
جایگزین کردن کشت  ،نوین آبیاري هاي سامانهاستفاده از منظور افزایش بهره وري آب، ه راهبردهاي مهم ب

 بیشـتر امروزه در . است ، اصالح الگوي کشت و استفاده از پساب تصفیه شدهدر فضاي باز با کشت در گلخانه
گیر محصـوالت کشـاورزي و    زیرا، با افزایش تولید چشم. سامانه ها استفاده می شودکشورهاي مترقی از این 

بـا  در نهایـت  . ا بعد از چند سال جبـران مـی گـردد   این سیستم هباغی در واحد سطح، هزینه خرید و نصب 
  ).1392نجفی کانی، ( یابد زان سود خالص از اراضی افزایش میوري می بهبود بهره

 تغییر در شیوه آبیاري -4-1- 5
 از آب خـروج  کـاهش  و مزرعـه  در سـطح  آب توزیـع  بهبـود  طریـق  از مدرن آبیاري هاي سامانه از استفاده
 یافته نفوذ آب کاهشتوجه به با ها سیستم این در ،اما .شود می آبیاري کاراییافزایش  موجب ،گیاه دسترس
سـطح   کـاهش  عدم صورت در ،)کاهش قابل توجه آب برگشتی کشاورزي(زمینی زیر منابع به از آبیاري

نه تنهـا  اجراي این طرحها  می شود، چاه از آب برداشت زیر کشت که منجر به کاهش قابل توجه
  .، بلکه نتیجه عکس داردشودزیرزمینی نمی  منابع آب در تعادل ایجاد سبب

یکی از راهکارهاي اساسی براي رفع موانع کمبود آب، اصالح شیوه هـاي آبیـاري و کاربسـت سیسـتم هـاي      
فشـار مشخصـی بوسـیله     بـا در آبیاري تحت فشار آب از طریـق لولـه و    .نوین، بویژه آبیاري تحت فشار است

 اصـلی  توان به دو دسته شار را میآبیاري تحت ف .گردد هاي آن در مزرعه توزیع می و خروجی هاي فرعی لوله
  : کردتقسیم بندي 

  
  :آبیاري بارانی) الف

ـ  ه صـورت بـاران بـر    آبیاري بارانی روشی است که در آن آب با سرعتی مساوي یا کمتر از نفوذپذیري خاك ب
هاي انتقـال آب و   پمپ به داخل لوله به وسیلهز آبیاري در این روش آب مورد نیا. شود سطح زمین پخش می

  . )15شکل ( گردد مزرعه پخش میها در سطح  هاي آبپاش و از طریق فواره لوله
 
  :اي آبیاري قطره) ب

دفعات زیاد ولی به میزان کم  این نوع آبیاري از روشهاي مدرن و باصرفه آبیاري است که در آن آب آبیاري با
اي روشی است که طی آن آب با فشار کم از روزنه یـا   آبیاري قطره. شود تدریج در پاي گیاه قرار داده میه  ب

اي آهسـته آهسـته، در پـاي گیـاه ریختـه       کان از شبکه خارج و به صورت قطرهوسیله دیگري به نام قطره چ
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مشخصات این روش آبیاري . در نحوه خروج آب از لوله هاسترانی تفاوت این روش با روش آبیاري با. شود می
  .)15شکل ( است) یا در زیرزمین(ها در سطح زمین  گیاه با دبی کم و در منطقه ریشه تحویل آب به

. گـردد  ل تعیین شده پخش مـی ک الگوي از قباي آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت ی در آبیاري قطره
ها از طریق یک نـازل باریـک یـا مسـیر جریـان       قطره چکان. ك قطره چکان نام داردوسیله خروج آب به خا

  .شوند می بدهدهند و موجب کاهش  طویل، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می
ـ  کل حجماز . دهاي آبیاري تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیري کر با استفاده از سیستم کـه هـر    یآب
 50بـیش از  شود کـه متاسـفانه    آن در بخش کشاورزي مصرف می درصد 90شود حدود  ساله استحصال می

 بیشـتر تلفات اصـلی  . حال مشخص شد که چاره کار جلوگیري از هدر رفتن آب است. رود آن هدر می درصد
آبیـاري بـارانی تـا     کاراییدستیابی به  .شود درصد تلفات آب را شامل می 90تا  70در داخل مزرعه است که 

اي  د و در قطـره درص 30 بهدر آبیاري بارانی تلفات آب درصد است یعنی  90درصد و آبیاري قطره اي تا  70
هاي گزاف و تسطیح  هحتی با انجام هزین نتیآبیاري مزارع به روش س در ، در حالی کهرسد میدرصد  10 به

ضـی کشـور بـه همـین     ارا بیشـتر در وضعیت سنتی که . کند ید تجاوز نمدرص 50راندمان آبیاري از  ،اراضی
هاي آبیاري  این بدین معنی است که اگر از روش. استدرصد  35کمتر از  گاهی شود، حتی ترتیب آبیاري می

در  رود و با احتساب آب تلف شـده  مزارع از بین می در درصد آب 50اي استفاده نکنیم حداقل  هربارانی و قط
تـوان از   هاي آبیاري تحت فشار مـی  سامانهلذا با استفاده از . شود باز هم بیشتر مینتقال، میزان تلفات ا زمان

توان به یک توسعه پایدار  اس آن میبه یک رشد اقتصادي که بر اس ضمن رسیدن تلفات آب جلوگیري کرد و
   ز رسیدبه منابع آبی نی، به پایداري و تعادل بخشیدن اقتصادي، اجتماعی دست یافت

بـه  . دیده می شودبیشتر  کنندمییوه سنتی مزارع خود را آبیاري بحران کم آبی در میان کشاورزانی که با ش
بـه طـور مقطعـی ایـن مشـکل را حـل        چاههاي مجـاور آب از از کشاورزان با خرید منابع  ايعدهکه  ايگونه
اما . اندکردهر اراضی کشاورزي خود را رها چاعالوه بر آن تعداد قابل توجهی از کشاورزان سنتی به نا. کنند می

  .شوندمیکمتري روبرو ر خشکسالی با مشکل کنند در براب هاي مدرن فعالیت می در مقابل کسانی که با شیوه
  

  

 انواع آبیاري:  15شکل
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  اي کشت گلخانه - 4-2- 5
ب زیرزمینی مشکل ریسک باالي کشاورزي در کشور به علت بارندگی کم و نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آ

راه  .اسـت پذیر هاي جدید کشاورزي امکان ن تنها از طریق جایگزین کردن روشآقطعی مهمی است که حل 
حل این مشکل براي سودآوري مناسب براي کشاورزان کم زمین و افزایش عملکرد محصوالت کشـاورزي بـا   

اي میـزان   کشـت گلخانـه   روش درهـا نشـان داده اسـت    بررسی. اي است کشت گلخانه ي توسعه، کیفیت باال
  . شود میبرابر بیشتر  15 تا محصولو برداشت  برابر کمتر 10نسبت به کشت در فضاي باز  مصرف آب

فشار برداشت از منابع صرف شده و محصول میزان آب بسیار کمتري م معینی ترتیب براي تولید حجم به این
  .یابدآب کاهش می

  

 اي گلخانه کشت:  16شکل

  اي ت گلخانهتعریف کش - الف
ایـن شـیوه    در). 16شـکل  (شوند میزي در محیطی سرپوشیده کشت محصوالت کشاور ،ايدر کشت گلخانه

تمام عوامل موثر براي رشد گیاه مانند شدت نور، دماي روزانه، دماي شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و کشت 
بـا توجـه بـه بسـته بـودن       .باشد شود تا محصول باالترین کیفیت را داشتهفراهم می رطوبت خاك در محیط

از نظر اقتصـادي بـه    این روش. یابد کنند و مصرف سموم کاهش می سیستم، آفات کمتري به گیاه حمله می
  .صرفه و از نظر سالمت بهتر است

  آبیاري گلخانه ها -ب
ایر مواد مورد نیاز گیاه به صورت محلول توسط قطره و س کودهاي شیمیایی آب، ،ايآبیاري قطرهبا 

. درصد است 90مصرف آب  کارایی .گیرداختیار گیاه قرار میهاي جانبی در نصب شده روي لوله هاي چکان
توان نیاز آبی گیاهان را کنترل میآن از سوي دیگر با توجه به بسته بودن گلخانه و با تنظیم میزان رطوبت 

مصرفی در گلخانه به مراتب کمتر از میزان آب مورد نیاز براي آبیاري محصول مشابه با روش میزان آب . کرد
  .استآبیاري مشابه در سطح مزرعه در فضاي باز 

اي مدرن و مکانیزه در اثر آمیخته شدن با تکنولوژي به صورت یک صنعت در حال هامروزه توسعه گلخانه 
  . استگذاري در آن تلزم سرمایهشکوفایی این صنعت مس .توسعه در آمده است
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  ايروش هیدروپونیک در کشت گلخانه -پ
ان بدون استفاده از خاك منحصر بوده و به پرورش گیاهبه معناي کشاورزي بدون خاك کشت هیدروپونیک 

امکـان کاشـت تعـدادي از نباتـات را بـدون       1929کشت هیدروپونیک از زمانی که گریک در سال . گرددمی
در نقـاط مختلـف جهـان     کـه  تا امروز آغاز و اك تا مرحله تکامل و باردهی آنان به اثبات رسانداستفاده از خ

در این روش ریشه گیاهان در آبـی   .ادامه داردتولید با روش هیدروپونیک به صورت تجاري معمول گردیده، 
وري آب وش بهـره در ایـن ر  .قرار دارد که مواد غذایی مورد نیاز براي رشد گیاه به آن اضافه شـده اسـت  

اي نـه چنـدان دور   ران رو به افزایش است و در آیندهاستفاده از این روش در جهان و در ای .بسیار باال است
دار استفاده از روش در حال حاضر رکورد. یر خواهد بودتوسعه هر چه بیشتر آن در سطوح وسیع اجتناب ناپذ

 یـک طـرح   در. آوردبه دست میود را با این روش درصد تولیدات خ 50هیدروپونیک هلند است که بیش از 
  .یابدمی مراتب کاهش به خاك در محصوالت کشت با در مقایسه استفاده مورد آب هیدروپونیک، مناسب

  
  الگوي کشت متناسب با اقلیم هر منطقه  - 4-3- 5

ب اهداف کلی آن فعالیت ریزي در چارچو ترین نیازهاي هر فعالیت پویا، برنامه که یکی از اصلی با توجه به این 
دقیـق    ریـزي  هاي اقتصادي کشور نیازمند برنامه عنوان یکی از مهمترین فعالیت  بخش کشاورزي نیز به است؛
  .هاي موجود است بحران حلو پایدار رسیدن به توسعه  براي

کشاورزان هاي کالن کشور، دانش بومی  تعیین یک نظام کشاورزي با مزیت اقتصادي پایدار مطابق با سیاست
تولیـد  بـراي  هاي طبیعـی منطقـه ماننـد شـرایط قلیمـی، منـابع آب و خـاك        گیري بهینه از ظرفیت و بهره

  .کشاورزي در راستاي حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، را الگوي کشت گویندمحصوالت 
  :شود به منظور رسیدن به این اهداف راه کارهاي زیر توصیه می

هاي اخیر براي رسیدن بـه سـود اقتصـادي     در سال که آب مناطقی کدر مهاي پرآب بر  کشتحذف  -1
 ؛شده است معمولبیشتر 

  ؛کندتامین هاي کم آب بر که سود اقتصادي کشاورز را در دراز مدت  استفاده از گیاهان و گونه -2
  ؛استفاده از گونه هایی که دوره رشد کوتاهتري داشته و نیاز به آبیاري کمتري دارند -3
  .گونه هایی که امکان پرورش در گلخانه را دارندکاشت  -4

  
  
 استفاده از آب بازیافتی  -4-4- 5

در هاي زیاد هاي بازیافتی منابع آبی هستند که به راحتی و بدون صرف هزینههاي تصفیه شده یا آبفاضالب
توان پساب  یم ،، بنابرایناستهمچنین از آنجا که تولید فاضالب کمتر تحت تاثیر خشکسالی . دسترس است
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در  .حساب آورده حاصل از فاضالب تصفیه شده را به عنوان یک منبع آب پایدار حتی در مواقع خشکسالی ب
بـوده   مواجـه که در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد و از قدیم با معضـل کـم آبـی     کشوري چون ایران

انـد  تو این امر مـی  .یابدبیشتري می، استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در کشاورزي هر روز اهمیت است
هـاي  و باعث تغذیه و پر شدن الیه کاهش داده کمبود آب راو مشکل  زیرزمینینیاز به استخراج آب از منابع 

هاي شهري عناصر غذایی مورد نیاز گیـاه وجـود   در پساب بر این ممکن است افزون. آبدار در دراز مدت شود
مهمتـرین مسـاله در    .کشاورزي، نیاز به کـود را نیـز کـاهش دهنـد     داشته باشند و ضمن افزایش محصوالت

هـاي کیفـی فاضـالب و پسـاب تصـفیه شـده و رعایـت        توجه به ویژگیضالب در آبیاري مزارع، استفاده از فا
  .استمحصول، حفاظت از محیط زیست و بهداشت جامعه اي قابل قبول به منظور حفظ کیفیت استاندارده

    آب در صنعتبهینه سازي مصرف  -5-5
  :صورت است 4مصرف آب در صنایع عموما به 

 )د برقیهاي تولنیروگاه( تولید انرژي برايمصرف آب  -1
 مصرف آب در فرآیند تولید محصول -2
 ها و مواد اولیهشستشوي دستگاه برايمصرف آب  -3
 هاخنک سازي دستگاه برايمصرف آب  -4

فرآیندهاي  مصرفیحصال آن و به تبع آن، افزایش قیمت آب به دلیل کمبود منابع آب و افزایش قیمت است
ها در جریان خروجی صنعتی، همچنین به دلیل اعمال استانداردهاي زیست محیطی غلظت مجاز آالینده

 ش تولید فاضالب به طور جدي احساسقابل تخلیه به محیط، لزوم کاهش مصرف آب و در نتیجه کاه
هاي تولید و بازچرخانی آب از روز شدن فرآیندهاي مناسب، بهر مکانهاي صنعتی دانجام فعالیت .شود می

  .سازندمی بهینههایی هستند که مصرف آب در بخش صنعت را جمله روش

  در صنعتاستفاده مجدد از آب  -5-1- 5
در صـنایع  مصـرف آب شـیرین    پرکاربردترین نوعهاي صنعتی یکی استفاده از آب براي خنک سازي دستگاه

کننـد و یـا بـراي متـراکم کـردن       طور معمول از آب براي خنک سازي تجهیزاتی که تولید گرما می به. است
تـا حـد    ،خنک کننده چرخشی یبازیافت آب با سیستم. شود گازها در یک چرخه ترمودینامیکی استفاده می

هـدر رفـت   تبخیر شده و  معادل آب بدین ترتیب مصرف واقعی آب. کاهش دادتواند مصرف آب را  زیادي می
سـه روش محافظـت از آب کـه     .کـاهش مـی یابـد    چشـمگیري  بوده و بطور آب به صورت نشت در سیستم

زن خنک کنندهاستفاده از مد نظر قرار داد شامل در صنعت توان براي کاهش مصرف آن  می  هاي تبخیـري، اُ
ي، آب در نتیجـه  تجـار /هاي خنک کننـده تبخیـري صـنعتی   در سیستم .باشدمیهوا با و تبادل حرارت زنی 

استفاده از ازن براي خنک سازي آب . رود هاي خنک کننده تبخیري از دست میتبخیر، رانش و تخلیه از برج
زن هاي شیمیایی سنتی منجر شود و باید به ج برابري تخلیه در مقایسه با روشتواند به کاهش پن می زنی یا اُ

تبادل حـرارت هـوا در    .نک کننده مد نظر قرار گیردهاي صرفه جویی آب در یک برج خعنوان یکی از گزینه
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دهند اما در  هاي حرارتی هیچ گونه آبی را از دست نمیمبدل. اصل کارکردي همانند رادیاتور یک خودرو دارد
براي تولید انـرژي، عمـال    آب مصرفی .)1389چنگیزي،( هاي خنک کننده نسبتا گران هستندمقایسه با برج
ایـن  . گیرد از خروج از نیروگاه بدون تغییر کمی و کیفی در چرخه مصرف قرار می رسد و پس به مصرف نمی

ستگاه ها مصرف شده دآبی که براي شستشوي مواد اولیه و  .همانند آبی است که وارد نیروگاه شده است آب
  .نیز می تواند پس از تصفیه وارد چرخه مجدد در صنعت شده و یا براي مصرف کشاورزي استفاده شود

  )شرب و بهداشت(خانگی بهینه سازي مصرف آب -5-6
دهد، اما، چـون فـراهم   از مصرف سرانه را تشکیل می کمیاگرچه میزان آب مصرفی در بخش خانگی درصد 

زي مصـرف آن بسـیار   ساختن آن در بیشتر مناطق دشوار و پرهزینه و داراي شرایط خاصی است، بهینه سـا 
مصرف آب نیاز روزانه افراد است، بنابراین، کمیـت و کیفیـت آن    طرفی چون این بخش از از. پراهمیت است

  .داراي حساسیت بیشتري است
،  94در گزارش مرکز همکاریهاي فناوري و نـوآوري دفتـر ریاسـت جمهـوري سـال       براساس آمار اعالم شده

لی است کـه  این در حا. لیتر در روز برآورد شده 200تا  150سرانه آب مصرفی شهري در دنیا بین میانگین 
سـرانه برخـی   کـه نسـبت بـه مصـرف     لیتـر در روز مـی باشـد     200مصرف متوسط در کشور ایران بیش از 

 این موضوع .بیشتر است خیلی )روز در لیتر 106 ( و بلژیک) روز در لیتر 90(مالزي مانند   پرآب کشورهاي
بخشـی از   .اسـت  رف شـهري حتـی در مصـا   منبع حیاتی این بیش از حد هدر رفتبیانگر اتالف منابع آب و 

-عقاید حاکم بر جامعه ایرانی و آگاهی انـدك بهـره   خانگی نیز مربوط به آداب و رسوم و تلفات آب در بخش
در کنـار  . ارایه ارزان آب به مشترکان نیز یکی از دالیل عدم استفاده بهینه آن در کشـور اسـت  . برداران است

باالي شبکه آبرسانی نیـز موجـب بـاالرفتن تقاضـاي آب      تلفاتهمه نابسامانی ها در فرهنگ مصرف خانگی، 
  .براي مصارف شهري شده است

  
  
  راهکارهاي پیشنهادي براي صرفه جویی آب شرب و بهداشت - 6-1- 5

 که) 17شکل ( متعددي از هدر رفت آب را مشاهده کردنمونه هاي با نگاهی دقیق به اطراف، می توان 
  .به صورت خالصه در ادامه این بخش ارایه شده استمواردي 

نگـران نباشـید از ایـن کـه برخـی      . صرفه جویی آب، یک کار مثبت انجام دهید برايسعی کنید هر روز  - 1
بنابراین بـه همـه آشـنایان،    . استآید، زیرا هر قطره آب مهم  ها در نظر شما کوچک و ناچیز به نظر میروش

 .در صرفه جویی آب بکوشند کنیدمحل کارتان یادآوري دوستان، همسایگان و همکاران 
هنگام خوردن آب از شیرآب سردکن یا شیرهاي دیگر حتمـا از لیـوان اسـتفاده شـود و از بـاز گذاشـتن        - 2

 .شیرآب و خوردن آب مستقیم از شیر خودداري کنید
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 .از انجام تفریحاتی نظیر آب بازي یا پاشیدن آب روي یکدیگر در مدرسه خودداري کنید - 3
و در مصرف آن صـرفه   کردهخود آموزش دهید که الزم است از آب حفاظت  موزانآ و دانش به فرزنـدان - 4

  .کنیدهایی که به آب و یا جریان ثابت آب نیاز دارند خودداري از خرید اسباب بازي بهتر است،. جویی کنند
منابع آبـی داراي نشـت    هاي شکسته آب، آب نماهاي خراب،هاي هدر رفتن آب مانند لولههر جا صحنه - 5

بینید به شرکت آب و فاضالب آن منطقه و مسئوالن مربوطه گزارش دهید تا  اند می که به حال خود رها شده
  .هاي الزم انجام شودرسیدگی

      ز دسـت رفتـه را بـه منظـور آبیـاري و     هـاي احیـاء آب ا  هـایی باشـید کـه روش   به دنبال تـدوین برنامـه   - 6
  .دهند آموزش میهاي مفید دیگر استفاده

تا هیچ گونه نشتی آب نداشته باشد، زیـرا در بسـیاري از    کنیدها و شیرهاي منزلتان را بررسی حتما لوله - 7
سـاعته   2توانید پس از یـک دوره   براي این کار می. منـازل ممکن است نشتی آب پنهـان وجود داشته باشد

مقدار بیشتري  ، اگر از آخرین رقم مصرفی آبیدکناید، کنتور آب منزل خود را بررسی  که آبی مصرف نکرده
 .داشته باشددر جایی از ساختمان منزلتان نشتی آب وجود  ممکن است، دادرا نشان 

هاي بهداشتی و روشویی مدرسه و خانه از بسته شدن کامل شـیرها اطمینـان    پس از استفاده از سرویس - 8
 .حاصل کنید

ن صورت هنگام نیـاز بـه آب گـرم، زودتـر بـه آن دسترسـی       به ای. هاي آب منزل خود را عایق کنیدلوله - 9
 .و الزم نیست آب سرد زیادي هدر رود تا آب گرم به شیر برسد خواهید داشت

همیشه به جاي این که موقع نوشیدن آب، شیر را باز کنید، یک بطري آب سرد از قبل در یخچال خود  -10
 .شود لیتر آب در ماه می 1200تا  800 این کار باعث ذخیره. داشته باشید و از آن استفاده کنید

از آب گرم در لوله جریان یابد، مقدار آب سـردي را کـه    یدکنید و منتظر هنگامی که شیر آب را باز می -11
تـا   400ایـن کـار بـین    . کنیـد رود در ظرفی بریزید تا بعدا از آن در آبیاري گیاهان خانگی اسـتفاده   می شیر

 .کند لیتر آب را در ماه ذخیره می 1200
توان  می. کند لیترآب در روز را ذخیره می 12این روش . زنید شیر آب را ببندید هنگامی که مسواك می -12

 .کردها را مسواك با استفاده از یک لیوان آب، دندان
 2800توانـد   دقیقه مـی  2کاهش این مدت زمان حتی به مدت . مدت دوش گرفتن خود را کوتاه کنید -13

لیتـر آب مصـرف    40تـا   20شایان ذکر است با هر دقیقـه دوش گرفتن، بین . ندلیتر در ماه آب را ذخیره ک
 .بهتر است زمان مورد نظر براي دوش گرفتن را کاهش دهید ،شود بنابراین می
ایـن  . کننـد  هایی استفاده کنید که آب را کم، آهسته و به صورت منظم جاري میدر حمام از سر دوش -14

 .کند در ماه ذخیره می لیتر آب را 3200تا  2000روش بین 
ها، ابتدا ظرف مناسبی را تا نیمه پر از محلول آب و مایع ظـرف شـویی کنیـد و    در هنگام شستن ظرف -15

 .کنیدها را در آن بشویید و سپس زیر جریان کم آب، آبکشی ظرف
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راي از جریان کم آب ب، ها باز کنید ها به جاي این که شیر آب را کامال بر روي ظرفهنگام شستن ظرف -16
خـیس  و براي خیساندن ظروف موقع شستشو با یک آب پاش کوچـک آنهـا را    کنیدشستشوي آنها استفاده 

 .شود در ماه میآب لیتر  2000تا  800این روش باعث ذخیره آب بین . کنید
و سـپس   کـرده براي شستن میوه و سبزي، ابتدا ظرف مناسبی را تا نیمه از آب و ماده ضد عفـونی پـر    -17

را در آن خیسانده و پس از مدت زمان مورد نظر براي ضدعفونی، زیر جریان کم آب، سبزي و سبزي و میوه 
 .کنیدمیوه را آب کشی 

. که ظرفیت آنها کامال پـر شـده باشـند   کنیدفقط در صورتی از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی استفاده  -18
 .شود لیتر آب در هفته می 800تا  300این کار باعث ذخیره 

براي این منظـور  . دن پیاده روها و جلوي درب منزل خود از آب لوله کشی استفاده نکنیدبراي تمیز کر -19
 .کنیداز جارو استفاده 

کولرهاي آبی را هر چند وقت یک بـار بازدیـد نموده و در صـورت اتــالف آب، از شـیرهاي شنــاور بـا      -20
 .کنیددوام و محکم استفاده 

این کار درصـد زیـادي از آب مصـرفی را کـاهش داده و     . یدکنبر روي کولرهاي آبی از سایبان استفاده  -21
 .کند تر می دماي محیط کولر را خنک

سعی کنید غذاهاي منجمد درون فریزر خود را بدون استفاده از آب، از حالت انجماد خارج کنید یا این   -22
براي این کار  .دهیرده و در طبقات یخچال قرار دکه یک شب قبل از مصرف، مواد غذایی را از فریزر بیرون آو

 .کرد تـوان استفاده ر نیز میکروفیااز م
 .سعی کنید بیشتر درختان و گیاهان بومی مقاوم در برابر کم آبی را در فضاهاي سبز بکارید -23
تبخیر آب بیشـتر اسـت از   مخصوصا وقتی هوا گرم و . ها را صبح زود یا هنگام غروب آبیاري کنیدچمن -24

 .کنیدها پرهیز آبیاري آن
هـا و  ه آبپاش وسایل آبیاري خود را به نحوي تنظیم کنید که هنگام آبیاري، آب فقـط روي چمـن  دهان -25

 .کنیدها را هم خیس گیاهان بپاشد و نه این که لبه پیاده روها یا خیابان
ها را فقط زمانی که نیاز به جاي این که براي آبیاري هر روز از آبپاش استفاده کنید، فضاي سبز و چمن -26

 .به طور معمول یک بار در هفته آنها را آب دهید. کنیدري است آبیا
شـود اسـتخر شـما     این کار باعـث مـی  . به منظور جلوگیري از تبخیر آب استخرها، روي آن را بپوشانید -27

 .تمیزتر بماند و نیاز کمتري به استفاده از مواد شیمیایی در آب داشته باشد
کند و آب  استفاده از آن در مرحله ریزش آب گیر میدر صورتی که فالش تانک توالت منزل شما هنگام  -28

 .کنیدرود، آن را تعمیر و تنظیم  پیوسته هدر می
، کنیـد هاي حمامی و مواد دور ریختنی حمام را به جاي این که با فشار آب، درون چاه آب سرازیر زباله -29

 . در یک سبد مخصوص بریزید و سپس به سطل زباله منتقل کنید
هاي ذخیره شـده را پـس از وصـل    در مواقع قطع احتمالی و جیره بندي آب، آب در صورت ذخیره آب -30

  .کنیدمجدد آب، دور نریخته و بصورت متناسب استفاده 
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  حفظ محیط زیست برايسازي مصرف آب  بهینه -5-7
گیـرد، در حـالی کـه     ی آب مد نظر قـرار مـی  مهاي کشود، جنبه سازي مصرف آب می وقتی صحبت از بهینه

ازي مصرف آب به لحاظ کیفی نیز با توجه به اثرات آن در حفظ محیط زیست داراي اهمیت زیـادي  س بهینه
  :مصارف زیست محیطی منابع آبی عبارتند از  بیشترین. است

 هاها و تاالبحیات طبیعی رودخانه - 1
 گردشگري - 2
 فضاي سبز - 3
 حیات وحش برايآب  - 4

ی و هـم بـه لحـاظ کیفـی داراي اهمیـت      سازي مصرف آب در مصارف زیست محیطی هم به لحاظ کم بهینه
ایران که با کمبود شـدید منـابع آبـی و عـدم تعـادل بـین منـابع و         آبخیزهاي حوضه بیشتردر . زیادي است

. هـا قـرار دارد  مصارف آب مواجه هستند، نیازهاي زیست محیطی، تحـت تـاثیر مصـرف آب در سـایر بخـش     
سازي مصرف آب در بخش خانگی، صنعت و کشاورزي چـه   بهینه برايگونه اقدامی وان گفت هرت بنابراین می

بـا  . گردد نیازهاي زیست محیطی نیز میبراي موجب بهبود مصارف آبی  ،به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی
بـا  . بیش از پیش توجه کـرد  توجه به کمبود منابع آب ایران، باید به بهینه سازي آب در بخش محیط زیست

  .غیرقابل مصرف خواهند شدنیز نابع آب باقی مانده م ،کیفیت آببیش از حد کاهش 

  

   

  
 برخی از موارد هدر رفت آب شربتصاویري از  : 17شکل
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  آن د���و را�ھای � �یالب : ��ل ��م
  مقدمه

سـالیانه  . بالیاي طبیعی استناشی از  زیان هايتنوع و حجم وسیع  از نظرکشور اول دنیا  10 از جملهایران 
وقوع ایـن گونـه بالیـا     ناشی از زیان هايصرف بازسازي و بازتوانی  سرانه تولید ناخالص ملی بخش بزرگی از

  .گرددمی

آورد،  آنچه که این پدیده را از حالت طبیعـی خـارج و بـه صـورت بـال در مـی       و طبیعی است ايپدیدهسیل 
و  هاي کشـاورزي  زمین ،جمعیتیاکز کشور از جمله مربیشتر مناطق  سیالبها .دخالت انسان در طبیعت است

گاه و اموال خـویش را بـدون دفـاع در معـرض هجـوم سـیل قـرار         اگر بشر، سکونت. کند را تهدید میصنایع 
  .داشته باشد هاییزیاننمی توانست چنین داد، این پدیده طبیعی  نمی

 بـراي را  هـا نزیااعالم سازمان ملل متحد در میان بالیاي طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات و  بر اساس
 21ناشـی از سـیل و طوفـان بـالغ بـر       هـاي زیانگونه اي که تنها در یک دهه میزان ه ب .دارندجوامع بشري 

این امر در ایران نیز صـادق اسـت و    .ناشی از زلزله بوده است هايزیانمیلیارد دالر  18میلیارد دالر در برابر 
هش اثرات بالیاي طبیعی صـرف جبـران و بازسـازي    اعتبارات ساالنه طرح کا% 70در سالهاي گذشته حدود 

 زیانهايدرصدي  250طبیعی موجب رشد تخریب محیط زیست و منابع . ز سیل شده استاناشی  زیان هاي
هدف این فصل آشنایی با سـیل، عوامـل ایجـاد و     .ناشی از سیل در کشور در پنج دهه گذشته گردیده است

  .هاي مدیریت آن استراه

  چیست سیل -6-1

شود، درصدي تبخیر شده و  هنگام بارش باران و برف، مقداري از آب تولید شده جذب خاك و گیاهان میر د
آب درصدي از آب بارش  بنابراین، روان. آب گویند روان آن که به گردد جاري می در سطح زمین باقیمانده آن

نـدي و پوشـش گیـاهی هـر     بل با توجه به شرایط زمین شناسی، پسـتی و . گردد است که در سطح جاري می
اما، میزان آن با ذوب برف، بارندگی شـدید،  . شود بارش به رواناب تبدیل می ي ازدرصدمنطقه بطور متوسط 

. یابـد  افـزایش مـی  ... کاري در زمین، بیشتر شدن سطح عایق و لخت شدن زمین از گیاه، تخریب خاك، دست
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آب از حـد طبیعـی    راي جـذب آب، میـزان روان  اگر در نتیجه شدت بارش و یا کاهش ظرفیت خاك و گیاه ب
هـا و   شـود کـه آبراهـه    گـاهی شـدت و میـزان سـیل آنقـدر زیـاد مـی        .آیـد   بیشتر شود، سیالب به وجود می

و آب از مجراي اصلی رودخانه خارج  آن را ندارند مزاحمتهاي طبیعی نیز کشش گذر آرام و  بدون  رودخانه
  .یا به اصطالح طغیان می کند ی آوردشده و به مناطق مجاور رودخانه هجوم م

هـاي پسـت    سیل به باال آمدن سریع سطح آب در یک رودخانه یا آبراه که منجر بـه زیـرآب رفـتن زمـین     -
اي با شروع سریع است، اگرچه از نظـر سـرعت انـواع مختلفـی از آن      سیل عموما پدیده .گردد، اشاره دارد می

  .ممکن است به وقوع بپیوندد

  دي سیلطبقه بن -6-2

  :کردطبقه بندي زیر شرح به کلی سیالبهاي رخ داده در کشور را می توان  با نگاهی

توان براي نمونه می. استه هاي معموال کوچک ضبارش شدید در حو نتیجهسیل ناگهانی : سیل ناگهانی) الف
 نـام بـرد   )1398(شـیراز  دروازه قـرآن  ، )1377(گـیالن  ، ماسـوله  )1366(تهـران  سیل منـاطق گالبـدره    از
 حوضـه سریع هیـدرولیکی   واکنشوقوع این نوع سیالبها معموال در فصل بهار و تابستان ناشی از  .)18شکل (

قابـل توجـه    هـاي زیـان ، منجر به به دلیل ماهیت غافلگیرکنندهاین نوع سیالب . استنسبت به بارش شدید 
  .گرددمی

-هاي با مساحت زیاد و یـا بـارش   حوضهاز بارش نسبتا شدید و طوالنی مدت در  ناشی: ايسیل رودخانه) ب

  در استانهاي جنوبی 1371سیل سال  توان ازبراي نمونه می .است بیش از ظرفیت نفوذپذیري پیدرپیهاي 
نـام   و گلستان )19شکل ( در استانهاي لرستان 1398و  )سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان(

  .برد

باال آمدن آب دریـاي   مانند .آیدوجود می بهها و یا دریاچه به دلیل باال آمدن سطح آب دریا: سیل دریائی) ج
  .1371و 1375خزر در سالهاي 

که از ذوب برفهاي باالدست به دلیل افزایش ناگهانی درجه حرارات  این نوع سیل: سیل ناشی از ذوب برف) د
سیل رودخانه کارون در فـروردین سـال    از توانبراي نمونه می. گردداست، ایجاد میبا بارندگی  گاهی همراه

  .نام برد 1377
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  خسارات سیل -6-3

  . می گردد وخسارات نامحسوس تقسیم )و غیرمستقیم مستقیم(خسارات سیل به دو دسته خسارات محسوس

ري را داشته و در محاسبات توجیه اقتصادي مدنظر قرار خسارات محسوس قابلیت کمی شدن و اندازه گی
ها و جان انسانها و  سبب زیان به دارایی سیالبها نه تنها .شوداقتصادي می فعشامل زیان به همه مناگرفته و 

هاي شدید سبب  رواناب ناشی از بارش. گردد، بلکه اثرات منفی زیست محیطی دیگري نیز دارد حیوانها می
زیستگاههاي آبزیان و جانوران دیگر در . گردد ر باالدست و تولید رسوب در پایین دست میفرسایش خاك د

هاي شهري،  ها، تخریب سکونتگاه اختالل در رفت و آمد در شهرها و جاده. شوند اثر سیالب تخریب می
به ها، آسیب  ها، تخریب سواحل رودخانه روستایی و عشایري؛ ماندابی شدن اراضی پست، زیان به پل

از دیگر ... آبی و  هاي انتقال آب، فاضالب، انرژي، تلفن، اختالل در کشتی رانی و تولید انرژي برق شبکه
  .شود ها در جهان دهها میلیارد دالر برآورد می هاي اقتصادي سالیانه سیالب زیان. زیان هاي سیل است

 یوء اقتصـادي و اجتمـاعی آن گـاه   س اثرات و گیري را ندارندنامحسوس قابلیت کمی شدن و اندازهخسارات 
، ایجاد عدم امنیت شـغلی ، ایجاد آشفتگیهاي اجتماعی، احساس عدم امنیت. استبسیار طوالنی و دراز مدت 

  .از جمله این اثرات منفی است ...و  مهاجرت روستائیان، ضایعات روانی، اخالل درچرخه زیست محیطی

  آن خسارات ناشی از عوامل مؤثر در وقوع سیل و -6-4

-بارندگی و حوزهفزونی رواناب وابسته به ویژگی هاي  .استآب جریانات سطحی  افزایشوقوع سیل ناشی از 

سیل ناشی از بارنـدگیهاي شـدید و    .پوشش گیاهی و خاك در وقوع سیل نقش بسزائی دارند. آبخیز است ي
معمـوال   .آیـد پدید مـی  زمستان اواخر ناپایداریهاي جوي در اغلب مناطق سطح استان و بویژه در فصل بهار و

توان به مـوارد ذیـل اشـاره     در رابطه با عوامل طبیعی می. عوامل طبیعی و انسانی در وقوع سیل موثر هستند
  :نمود

ب رفـتن  آو در نتیجه زیر  در مناطق پست و کم شیب حاشیه رودخانه هاپرشدن مجرا و جاري شدن آب  -
  مناطق دیگر

  هاي رودخانه فرسایش کرانه -

  گذاري باال آمدن تراز بستر رودخانه در اثر رسوب -

  تغییر مسیر رودخانه با گذشت زمان -
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  و حاشیه و محدوده شهر و روستا حوضهجنس خاك و وضعیت زمین شناسی  -

  )پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی( میزان بارندگی سالیانه و شدت حداکثر بارش در طول سال -

  )آنترین نقطه ه به پایینضفاع باالترین نقطه حوارتاختالف   نسبت( حوضهشیب  -

  هاي کوچک کوهستانی حوضهو کوتاه مدت در  رگبارهاي تند -

  با مساحت زیاد هاي حوضهبارش نسبتا شدید و طوالنی مدت در  -

هـاي   هـا در جلگـه   محل سـکونت انسـان   اگرشوند، ولی  می زیانبروز  سببها به طور طبیعی  اگر چه سیالب
امروزه فشار جمعیت به حدي است که بـه علـت    .شودتلفات جانی و مالی بیشتر میها باشد،  ف رودخانهاطرا

نیاز به محل زندگی بیشتر، مردم با سرعتی بیشتر از آن که مسـووالن بتواننـد اقـدامات حفـاظتی در مقابـل      
کاربردهـاي دیگـر   ها به  لجنگ مراتع و تبدیل. اند هاي سیل خیز مهاجرت کرده سیل به وجود آورند، به محل

که آب کمتري در حوضه آبگیر باالیی رودخانه بماند و آب بیشتري در جلگه اطراف رود جاري  شودسبب می
پوشـانند   ها، زمین را می ها و جاده از طرف دیگر ساختمان. شوند تر و شدیدتر می ها شایع در نتیجه سیل. شود

ایجـاد یـک    سـبب ي که آب جاري شده روي سطح غیرقابل نفـوذ  ا گونه  به. کنند و از نفوذ آب جلوگیري می
خصـوص بعـد از    هـا بـه   ها، نهرها و مسـیل  به باز نگهداري شبکه جوي  عدم توجه. شود رودخانه مصنوعی می

تواند میزان سیل  کنند، می و گیاهان جریان طبیعی آب را مسدود می  که خاك  هاي طوالنی خشکسالی دوره
  :به شرح زیر استمهمترین عوامل انسانی موثر در بروز سیل . دبرق آسا را تشدید کن

  دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه )1

  تخریب پوشش گیاهی )2

  اي رویه مصالح رودخانه برداشت بی )3

  ها در تقاطع رودخانه طراحی و اجراي غیر اصولی سازه )4

  نبود سیستم هشداردهنده سیل )5

  ي آباشغال حریم مجار )6

  هاي عمومی پایین بودن سطح آگاهی )7

  در حاشیه رودخانه ها یا مسیلهاي گذر سیالب  ها و باغمزارع واقع شدن تاسیسات شهري یا روستائی و  )8

  پوشش گیاهی در حاشیه و محدوده اطراف شهر و روستا شدن ضعیف )9

   ب و توپوگرافیوضعیت قرار گیري مراکز جمعیتی و تاسیسات شهري و روستائی در شی )10
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  تغییر کاربري اراضی) 11

  مهمترین دالیل تشدید خسارات سیل -6-5

دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیلها که مطابق قانون توزیع عادالنـه آب در اختیـار   * 
را و بسـتر  اشغال مجـ . ساله تعیین می شود 25وزارت نیرو بوده و معموال با توجه به سیالب با دوره بازگشت 

  .استاصوال عامل اصلی ایجاد خسارات و تلفات انسانی  ساز رودخانه در تمام سیلهاي حادثه

از یک طرف در اثر توسـعه بـی رویـه و دخـل و تصـرف      که تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه * 
پوشش گیـاهی   کاهش. از خشکسالیهاي مکرر بوده استناشی از طرف دیگر  و غیرمجاز توسط عوامل انسانی

برابـر گردیـده و در بخشـهائی کـه داراي      30و تغییر کاربري اراضی موجب افزایش رواناب سطحی تا حدود 
-می بسیار هايزیان سببشیب و توپوگرافی تند و از نظر زمین شناسی خاك داراي فرسایش پذیري است، 

  .گردد

وجـه بـه شـرایط هیـدرولیکی و سـیالبی      احداث سازه هاي تقاطعی نظیر پل و جاده بر روي آنهـا بـدون ت  * 
  . رودخانه که منجر به تنگ کردن مسیر عبور جریان و بعضا حتی انسداد مجرا می شود

 وسـیله بـه عدم توجه مناسب به هشدار و پـیش بینـی سـیل و اتخـاذ تـدابیر مناسـب در مواجهـه بـا آن         * 
  و مردم  مربوطهدستگاههاي 

  ارات آنراههاي پیشگیري از سیل و کاهش خس -6-6

جلوگیري  برايارائه آموزشهاي عمومی به مردم  ،سیل هايزیانجهت پیشگیري و کاهش  مهمترین راهکار* 
واحدهاي مسکونی و تجاري  ها و ایمن سازي ابنیه و تاسیسات،به مسیلها و تصرف حواشی رودخانه از تعرض

  .است... و 

فنـی و اعمـال نظـارت بـر سـاخت و سـاز در حاشـیه         اجرائی و ضوابط هاينامهشیوه اجراي دقیق قوانین،* 
  رودخانه و مسیلها

 حفـظ تعـادل دام و مرتـع   برداري مسـتقیم و  مراتع و جنگلها در بهره جلوگیري از تخریب پوشش گیاهی *
  و خروج دام از جنگل هاي مشرف به مراکز سکونتیدر حوضه خصوصاً

  طبیعی برداري صحیح از منابعهرهارکتهاي مردمی در استفاده و بگسترش استفاده از مش*
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هاي اصلی و مسیلهاي فرعی و جلوگیري از تعرض به آن در جهت فعالیتهـاي  بستر رودخانه و حفظ حریم  *
    ...، شهرداریها ومردماز سوي ... واحدهاي مسکونی و   کشاورزي، طرحهاي عمرانی، ساخت و ساز

  تائی در جهت کاهش روانابهاي سطحی توجه جدي به طرحهاي توسعه فضاي سبز شهري و روس* 

  مدیریت سیل هاي شخصی و تهیه برنامه به آمادگی، حفاظت از اموالتشویق افراد  *

  هاي مناسب بعد از سیل و فعالیت مناطقهاي تخلیه  برنامه و همکاري در آمادگی* 

  هاي مقابله با سیل هاي غیردولتی براي مشارکت در برنامه تشویق تشکل* 

  هاها و رودخانهدر مسیر و حاشیه آبراهه... نی و از تخلیه زباله، نخاله ساختما جلوگیري* 

  بی در زمان بارندگی و بروز سیلعدم تردد و تجمع در حاشیه رودخانه ها و مناطق سیال * 

   هاي هشدار سیلایجاد و توسعه سامانه*

  هاري آنگیها با درنظر گرفتن سیلها و سکونتگاهریزي توسعه شهربرنامه*

  توسعه بیمه سیالب*

  برداري از سیلریزي بهرهبرنامه*

  

  

                       98سیل لرستان بهار :  19شکل  98سیل شیراز بهار :  18شکل
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  �نا�ع آال�نده آب: م���  ��ل
  مقدمه
 و مـرگ  هایکی از علل اصلی بیماري. هاي مهم دنیا و ایران استیکی از مشکالت و چالشمنابع آب آلودگی 

. نددارهاي مختلف قرارهاي سطحی و زیرزمینی هردو در معرض آالیندهآب .و میر در جهان آلودگی آب است
. اسـت  آننشان دهنـده وجـود مـواد آالینـده در      ،طعم و بوي نامطلوبی باشدرنگ، در صورتی که آب داراي 

در . کنـد  تهدید مـی انسان را ها در آب، حیات اکوسیستم و نیز بهداشت و سالمت وجود انواع مختلف آالینده
-عفونـت و بیمـاري   دلیل اصلی آن نیز میرد، که سالگی می 5کودك یک نفر قبل از  5هاي فقیر از هر کشور

هدف این فصـل بررسـی کیفیـت آب، معرفـی      .)1388 زاده، نژاد و نجف عباس( هاي ناشی از آب آلوده است
  .ها استحفاظت از منابع آبی در برابر آالینده وها آالینده

  کیفیت آب -7-1
ایـن  گیـري   اندازه با. شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی آب اشاره دارد کیفیت آب به ویژگی هاي

ي موجـود و قابـل قبـول در هـر     اسـتانداردها  خصوصیات و مقایسه مقادیر اندازه گیري شده در نمونه آب، با
. از یک منبع آبی براي مصرف مورد نظر، مشخص می شود امکان یا عدم امکان استفادهکشور، کیفیت آب و 

بـر اسـاس دو معیـار تعیـین      که استانداردهاي سختگیرانه تري هستند، عمـدتاً  استانداردهاي آب آشامیدنی
  .آور دارند وجود موادي که تاثیرهاي فیزیولوژیک زیان -2وجود طعم، بو و رنگ در آب  -1: اند شده

  

  آب سالم -7-2
همچنین مواد . باشدمزه رنگ و بیبی بو، بی ،ههاي میکروبی نداشتشود که آلودگی آبی گفته میآب سالم به 

تـامین  . براي انسان باشد) ها بر اساس استاندارد(زا  محلول و معلق در آن داراي غلظتی کمتر از مقادیر آسیب
امین حـداقل بهداشـت بایـد    هایی است کـه بـراي تـ   ترین گام ترین و درعین حال اساسی آب سالم از ابتدایی

 .برداشته شود
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  آلودگی آب -7-3
هاي فیزیکی، شیمیایی و گیري و میزان آن توسط اندازه است ها به معنی کاهش کیفیت آبآلودگی آب

از نظر بهداشت و اکولوژي یک آالینده عبارت است از هر ماده بیولوژیک یا . شود بیولوژیکی تعیین می
. هاي زنده استو زیست مطلوب ارگانیسمطبیعی قادر به از بین بردن شرایط رشد  ایی که میزانی از آنیشیم

ازدیاد میزان عناصر سنگین نظیر سرب، جیوه و بعضی عناصر رادیواکتیو، نیتروژن، فسفات، ، با این تفسیر
در  .)1388زاده،  نژاد و نجف عباس( آیند، سدیم و بعضی عناصر مفید و الزم به عنوان آالینده به حساب می

  .قابل اندازه گیري براي تعیین کیفیت و آلودگی منابع آب ارایه شده است برخی پارامترهاي 6جدول 
  

  گیري در آب براي تعیین کیفیت آن عوامل قابل اندازه:  6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل فیزیکی و شیمیایی عوامل زیستی
 درجه حرارت هاکل کلی فرم

 رنگ هاي مدفوعیکلی فرم

 بو اشریشیا کلی

 کدورت انتروکوکسی

 ذرات معلق aکلروفیل 

 قابلیت هدایت الکتریکی هاپریفیتون

 pH هازئوپالنکتون

 رادیواکتیویته هافیتوپالنکتون

 مواد محلول تخم انگل

 سختی 
 کلر باقیمانده 
 ...)سرب، جیوه، آرسنیک و (فلزات سنگین 
 یمواد آل 
 ترکیبات نیتروژن 
 ترکیبات فسفر 
 اکسیژن محلول 
 )BOD(اکسیژن بیوشیمیایی 
 )COD(اکسیژن شیمیایی 
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  آب آلوده کنندهترین منابع و عوامل  مهم -7-4
. دشون هاي انسانی ایجاد می آب یا داراي منشا طبیعی بوده و یا در اثر فعالیت به طور کلی منابع آلوده کننده

ترین منشا طبیعی براي ایجاد  آلـودگی در منـابع آب اسـت     وضعیت زمین شناسی مناطق، اصلی) 17شکل(
  . )1388زاده،  نژاد و نجف عباس(

  

  

                                                                                

  

  

  

 منابع آالینده آبتقسیم بندي :  20شکل

  ل شهريمنابع و عوام - 7-4-1
تـرین   از مهم. باشندهاي شهري داراي اثرات نامطلوب بر منابع آب میها و محیطبیشتر مواد مصرفی در خانه

. کـرد حاصل از مناطق مسـکونی اشـاره   ) مایع و جامد( توان به مواد زائد هاي زیرزمینی میمنابع آالینده آب
  .)21شکل ( ترین خصوصیت این مواد آلودگی میکروبی و شیمیایی است مهم

  

 
 منابع و عوامل شهري آالینده آب:  21شکل
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 منابع و عوامل صنعتی و معدنی -7-4-2
با صنعتی شدن جامعه بشري، آلودگی ناشی از توسعه صنایع و استخراج معـادن، محـیط زیسـت را بـیش از     

و وقوع  هاي معدنکاريفعالیت ،هاي صنعتیفاضالب .ناپذیر مواجه ساخته است پیش با خطر و صدمات جبران
و فلـزات   ترکیبات شیمیایی، مواد نفتـی  به مهمترین منابع آلوده کننده آب، )باران اسیدي( هاي آلودهبارش

  .باشند سمی می

  

 منابع و عوامل کشاورزي -7-4-3
زمینـی بـه شـمار    زیر سـطحی و  هـاي از جمله منابع آالینـده آب  کودها و سموم مورد استفاده در کشاورزي

نیترات، فسفات و پتاس از جمله اجزا اصلی تشکیل دهنده کودها بوده که هنگام استفاده در خـاك   .آیند می
گیرنـد و   ترکیبات موجود در کودها در اثر انحالل در دسترس گیاهان قرار مـی . شوند فورا جذب گیاهان نمی

اثـرات  . هـا گـردد  د و موجب آلودگی این آبهاي سطحی و زیرزمینی حل شونشود این مواد در آب سبب می
همچنـین افـزایش نیتـرات و    . شـود  ها و کمبود اکسیژن در آب و مرگ آبزیان میسوء آنها باعث رشد جلبک

دهـد و باعـث مـرگ     ظرفیت حمل اکسیژن خـون را کـاهش مـی    ،تبدیل آن به نیتریت و جذب آن در خون
هاي ناشی از نفت توان به نفوذ آب شور، آلودگی زیرزمینی میهاي از دیگر منابع آالینده آب. شود کودکان می

. دهدکننده آب را نشان میمنابع آلودهآلودگی آب و  هاينمونهتصاویري از  22شکل  و مشتقات آن اشاره کرد
  .)1388 زاده، نژاد و نجف عباس(
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  آب ابعمن آلودگینمونه هایی از :  22شکل
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  آب �جازی : �م� �  ��ل
  همقدم

شـود   به عنوان اولین راهکار پیشنهاد می ،جویی در مصرف آب شرب صرفه عموماً ،آبی در مواجهه با بحران کم
امـا حجـم بسـیار بیشـتري از آب،      .دارند می ز در همین راستا قدم برآبی نی هاي حل مشکل کم و اکثر کمپین

به دلیل  این مقدار آب علیرغم حجم زیاد،. تی و ارائه خدمات می شودصرف تولید محصوالت کشاورزي، صنع
در زندگی انسان آب به دو صورت  .معموال از سوي مصرف کنندگان مد نظر قرار نمی گیرد نامحسوس بودن

بنابراین براي مصرف بهینه منابع آب باید سهم این دو نوع . مصرف می شود) مجازي(مستقیم و غیر مستقیم 
و بهینـه کـردن    د و بر همین اساس روشهایی براي کاهش مصارفردر سرانه مصرفی آب را برآورد ک استفاده
فصل آشنایی با میزان آب مصرفی غیر مستقیم به این هدف  .کرد ارائهرا غیر مستقیم آب مستقیم و  مصارف

  .وسیله افراد جامعه و روشهاي بهینه سازي مصرف آب در این بخش است

د بحران کمبود آب در کشورهاي مختلف جهان، موضوع آب مجازي بواسطه عمق مفهوم آن با توجه به تشدی
هـاي  با اوج گـرفتن نگرانـی   .گذاري کالن آب برخوردار شده است ریزي و سیاست اي در برنامه از اهمیت ویژه

و  ورزيمحصوالت کشـا ، عیت و نیاز بیشتر به مواد غذاییکاهش منابع آب از یک طرف و رشد روز افزون جم
به خصوص در کشوري مانند ایران که جزو مناطق خشک  از طرف دیگر، بهینه سازي مصرف آب دیگر کاالها

و یا هرگونـه مـواد و کـاالیی کـه در     دور ریختن غذا . آید، از اهمیت خاصی برخوردار است دنیا به حساب می
یـک   بنـابراین  ،ر ریخـتن آب اسـت  مثـل دو زندگی روزمره استفاده می شود و در تولید آن به آب نیاز است، 

پذیر است که  این امر در صورتی امکان .به حداقل رسانده شود موادست که اتالف ا این ،برنامه مؤثر حفظ آب
، حفظ مواد و جلوگیري از حیـف و میـل و   موادهاي زنجیره تولید تا مصرف جامع در تمام حلقه اي در برنامه

   .قرار گیرد و مصرف کنندگان کلیه افراد دخیل ،گذاران اتالف این مواد در دستور کار سیاست

  مجازي چیست؟آب -8-1

آب . دهد به خوبی اهمیت آب در تولید مواد مختلف را نشان می )Virtual Water(مفهومی به نام آب مجازي
له کند تا به مرح مجازي مقدار آبی است که یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزي طی فرآیند تولید مصرف می

تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان 
صفت مجازي در این تعریف بدان معناست که بخش عمده آب مصـرف شـده طـی فرآینـد تولیـد، در      . است

یان بـه عنـوان آب   محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزي از آب مصرفی در پا
نکته مهم اینکه، صفت مجازي به معناي غیر واقعـی نیسـت، بلکـه    . مانده است واقعی در بافت محصول باقی 
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مقـدار آب   7جدول  در. )1388 موسوي و همکاران،( صریحاً باید گفت که آب مجازي، آب کامالً واقعی است
  .است آمدهتولید مقدار مشخصی از محصوالت مختلف  مصرفی براي

. میالدي مطرح شد 1990گر بریتانیایی پرفسور جان انتونی آلن در دهه  توسط پژوهش» آب مجازي«بحث م
در همـین  . انـد  هاي اقتصاد و سیاست قرار گرفته هاي او مورد توجه فراوان بخش از آن زمان تا کنون، پژوهش

آلـن در مقالـه خـود از ایـن      1997در سـال   .ه معتبر آب استکهلم به او اهداء شدجایز 2008رابطه در سال 
کشـورهاي  . مفهوم به عنوان یک راه حل راهبردي براي کشورهاي خاورمیانه و شـمال آفریقـا اسـتفاده کـرد    

خشک و نیمه خشک مانند ایران براي مقابله با بحران آبی و حفـظ منـابع آب خـود، مـی تواننـد بـا واردات       
الهاي آب بر نظیر مواد غذایی، آبی را که براي تولید آن نیاز است، براي استفاده در سایر بخش هـا حفـظ   کا

البته موضوع محصوالت استراتژیک، امنیت غذایی و دیگر مسایل سیاسی و اقتصادي، اجتماعی باید در . کنند
   .نظر گرفته شود

  آب مصرفی براي تولید محصوالت مختلف:  7جدول

  

 کاال )لیتر(آب مجازي کاال )لیتر(آب مجازي

 )لیتر میلی 200( یک لیوان شیر 200 یک کیلوگرم گندم 1400

 )لیتر میلی 250(یک فنجان چاي  35 یک کیلوگرم برنج 3000

 )گرمی 100(یک عدد سیب درختی 70 )گرمی 500(یک قالب پنیر  2500

 )گرمی 100(زمینی  یک عدد سیب 25 یک کیلو گرم گوشت گاو 16000

 یک پیراهن نخی در اندازه متوسط 4100 یک کیلو گرم گوشت گوسفند 6200

 4یک ورق کاغذ آ 10 یک کیلو گرم گوشت مرغ 4000

 )گرمی 40(مرغ  یک عدد تخم 135 یک کیلو گرم پالستیک 190

 )گرمی 70(فرنگی  یک عدد گوجه 13 )کیلوگرمی 1100(خودروي مسافرتی  400000

 )گرمی 100(یک عدد پرتقال  50 )گرمی 250 ( ساندویچ همبرگر 2400

 یک جفت کفش با چرم گاو 8000 )گرمی 30(یک برش نان  40

  )کیلوگرم 1(ذرت  909  یک عدد لیوان آب پرتغال 170
  )کیلوگرم 1(سویا  1789  یک عدد لیوان آب سیب 190
  )کیلوگرم 1(نیشکر  175  یک پاکت سیب زمینی سرخ شده 185
  )کیلوگرم 1(پنبه  8242  ک فنجان کوکاکوالشکر موجود در ی 200

  )کیلوگرم 1(قهوه سبز  17272  )کیلوگرم 1(شکالت کاکائویی  17196
  )کیلوگرم 1(قهوه آماده  20682  )گرم 30+ گرم 100(پنیر + نان  160
+ گرم گوجه  227+ گرم کاهو  227(ساالد  117

  )گرم هویج 113
  )کیلوگرم 1(چاي آماده  9205
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  ف آب مجازي در ایرانمصر -8-2
 در صـورتی کـه   .توان راهکارهاي جدیدي براي کاهش مصارف آب پیشنهاد کرد با آشنایی با آب مجازي، می

تولیدات کشور در راستاي تولیداتی باشد که ضمن داشتن ارزش افزوده مناسب براي صادرات، از آب کمی در 
به کشـور وارد   ندر که از آب مجازي باالیی برخوردارپروسه تولید استفاده نمایند و در عوض، کاالهاي پرآب ب

مسـائل محصـوالت   البته در کنار ایـن  . را کاهش دادآب توان بخش قابل توجهی از مصارف امروزي  می ،شود
ایـران در   .امنیت غذایی و دیگر مسایل سیاسی و اقتصادي، اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود ،استراتژیک
کیلـومتر مکعـب آب    37با واردات انواع محصوالت کشاورزي ساالنه از مصرف  1997-2001هايفاصله سال

شـود   همچنین پـیش بینـی مـی   . خودداري کرده است ،در داخل نیاز داشته تکه براي تولید همان محصوال
کیلومتر مکعب از منـابع آب   27/42میلیون تن انواع غالت از مصرف  36/11با واردات  2025ایران در سال 

هاي تنظیم شده بـراي  کیلومتر مکعب آن از طریق آب 72/12در صورت تولید این غالت . اجتناب کندخود 
در . منابع آب در ایران داراي توزیع ناهمگونی در کشـور اسـت  . هاي کشاورزي تامین خواهد شدآبیاري زمین

اي از  عمـده  بخـش  ،هـاي کمتـر  صـرف هزینـه   توانـد بـا   این حالت تجارت درون کشوري آب مجازي نیز می
این بدین معناست که در هـر اقلـیم و   . )2004 همکاران، فریچر و( مشکالت را در بخش توزیع آب حل کند

 .شرایط آبی خاص محصوالت متناسب با شرایط آبی منطقه تولید و با دیگر مناطق تبادل صورت گیرد

  محصوالتاصالح الگوي مصرف  -8-3
مات بـا مصـرف آب رابطـه مسـتقیم     ده مصرف سایر کاالها و خشناخت مفهوم آب مجازي مشخص شد کبا  

توان بطور غیرمستقیم براي مصرف بهینـه  می... با اصالح الگوي مصرف مواد غذایی، پوشاك و  بنابراین دارد،
دهد کـه مـا توانـایی و امکـان      و مصرف بیش از حد، نشان می مقدار خالص اتالف، ضایعات. آب گام برداشت

  . راي غذا و در نتیجه آب کشاورزي را داریم بدون اینکه امنیت غذایی به خطر بیفتدکاهش کل تقاضا ب
  :گردد موارد ذیل پیشنهاد میو کاال براي صرفه جویی در مصرف آب از طریق مدیریت تولید و مصرف غذا 

 ،است مصرف مواد غذایی مربوط به بخشاتالف و حیف و میل غذا  شتریب در کشورهاي توسعه یافته -1
مزرعـه، حمـل و نقـل،     مربـوط بـه  اتالف غذا  ، بیشتردر حالیکه در کشورهاي در حال توسعه مثل ایران

لذا بررسی علل و میزان اتالف غذا در هر سطح و هر حلقه از زنجیره تولیـد از  . استها انبارداري و مغازه
هاي دخیل در هر و مجموعه هاي الزم به افرادو دادن راهکارها و آموزش) در منازل( مزرعه تا مصرف غذا

تواند به طور چشمگیري از اتالف و ضایعات غذا و در نتیجه آب مصرف شده براي تولید آنهـا   قسمت می
  . جلوگیري کند

می صرفه جویی و مصـرف بهینـه آب تشـکیل    ئکمیته یا کارگروه دا در هر صنف از جامعه الزم است -2
جویی و مصرف بهینه آب، اطالعات را از طریق انتشار جـزوه  هاي عملی صرفه با پیدا کردن راهآنها  .شود

زیـرا در هـر   . دنـ هاي حضوري در اختیار افراد و اعضاي همـان صـنف قـرار ده   و کتاب و برگزاري کالس
  . ها و نکات خاصی براي کاهش مصرف آب و یا استفاده بهینه و بازیافت آن وجود داردکاري صنف، ریزه
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نگهـداري  . ب، مواد غذایی را آن اندازه خریداري کنید که بـه آن نیـاز داریـد   آ براي استفاده بهینه از -3
  .شود طوالنی مدت مواد غذایی در منازل در شرایط نامناسب موجب فساد و اتالف مواد غذایی می

ها و یا صرف غذا اگر مواد غذایی اضافه آمد، آن مواد غذایی را در شرایط مناسـب در  پس از میهمانی -4
براي این منظور مواد غذایی بایـد بالفاصـله پـس از    . و یا فریزر براي مصرف نوبت بعد قرار دهیدیخچال 

از . گراد باشـد  درجه سانتی 4سرد شدن در یخچال قرار داده شود و دقت شود که دماي یخچال کمتر از 
 .دکن یخریب مواد غذایی را تسریع مبستن درب ظروف غذا در یخچال خودداري کنید زیرا فساد و ت

آموزان بخواهیم کـه مـواد غـذایی کـه بـراي       توانیم از دانش در مدرسه چه کار کنیم؟ در مدرسه می -5
مواد غذایی پخته شده در منـزل و یـا مـواد    . آورند به اندازه مصرف همان روز باشد مصرف در مدرسه می

اگر یـک روز در کیـف دانـش     ها و مواد لبنی غذایی که براي نگهداري به یخچال نیاز دارند از قبیل میوه
به این معنی که مقدار زیادي آب در پایان یک روز بـه  . آموزان بمانند در پایان روز باید دور ریخته شوند

  .شود وسیله دانش آموزان هدر داده می
عالوه بر مواد غذایی که نقش آب در تولید آن بسیار مشـهود اسـت، مصـرف صـحیح و در حـد نیـاز        -6

بنابراین یادمان باشد که قبل از دور . ی تواند به کاهش برداشت از منابع آب منتهی شودتمامی کاال ها م
بیشتري از آن استفاده کرد و یا در جاي دیگـري   تریختن هر چیزي به این فکر کنیم که اگر بتوان مد

  .آن را به کار برد در واقع در مصرف آب صرفه جویی کرده ایم
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