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١

  اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب  و ارائه راهکارهاي مدیریتی 

  )استان یزد -مطالعه موردي حوزه آبخیر منشاد( 

سمانه پورمحمدي
1

  

  چکیده

گرم شدن زمین، افزایش دما وکاهش بارندگی از جمله تغییرات اقلیمی خطر زایی هستند که حیات بشر و موجودات طبیعی را تحـت  

دهه هاي اخیر در ایران مرکزي با داشتن آب و هوایی خشک و نیمه خشک بیش از بـیش   در اثر تغییرات اقلیمی. تتاثیر قرار داده اس

افـزایش    ب و هوایی نیمه خشک و کوهستانی در استان یزد، از جمله مناطقی است کهآحوزه آبخیز منشاد با داشتن . نمایان می باشد

هدف ازتحقق حاضر بررسی پارامترهاي اقلیمی دما  و بـارش   .ثیرات سویی داشته استدما و کاهش بارندگی بر روي منابع آب آن تا

نتایج نشان  حوزه منشاد و ارزیابی تاثیراتی که بر روي جریان هاي سطحی و دبی رودخانه در این منطقه داشته است،در طی یک دهه 

بـا    در نهایـت . ریانات سطحی در منطقه شـده اسـت  باعث کاهش دبی جدوره آماري داد که افزایش دما و کاهش بارش در طی یک 

  .شده استتوجه به شرایط اقلیمی و کشاورزي منطقه راهکارهایی جهت حفظ منابع آب در منطقه ارائه 

  

  تغییر اقلیم، منابع آب، حوزه منشاد :واژه کلید

                                               
Î!!! عضو باشگاه پژوهشگران جوان -دانشگاه آزاد اسالمی واحدیزد
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  مقدمه- 1

میـانگین  . ندي خشک جهان قـرار دارد کشور ایران از نظر اقلیم یک کشور خشک و نیمه خشک محسوب می شود و در کمرب

 1500سرانه آب در ایران حـدود  . میانگین بارش ساالنه جهان است ⅓میلیمتر می باشد که حدود  240-256بارندگی آن بین 

کشوري کم آب محسوب میشود،  عالوه بر اینکه ایران ذاتاًً). 1379مقدم . (متر مکعب در سال براي هر نفر بر آورد شده است

میلیارد متر مکعب  50-40هدر رفت ،)به جزء در برخی از قسمتهاي حاشیه خزر( نا منظم باران در تمام سطح کشور  پراکنش

میلیارد  6در حدود (در سال از آب هاي سطحی کشور، افت سطح سفره هاي آب هاي زیر زمینی و بیالن منفی اکثر دشت ها 

طبق بررسی هاي انجام شده، می توان با جمع آوري . چندان می کندضرورت توجه به جمع آوري آب باران را دو) متر مکعب

میلی متر در سال بـا بهـره بـرداري از روانـاب،      100میلیون هکتار دشت هاي بیابانی با متوسط بارش  80آب از سطح حدود 

ر مسائل زیسـت  اهمیت جمع آوري آب از نظ). 1380ضیایی (میلیون هکتار به سطح کشت آبی اضافه کرد  9/3حداقل حدود 

مثـل  . به طوري که بسیاري از آلودگی هاي وارد شده به سدها را بایـد کنتـرل نمـود   . محیطی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد

بـه طـورکلی جمـع آوري آب بـاران      ).1381رفـاهی  (آلودگی سد قشالق سنندج که در اثر جریانات فصلی آلوده شده است 

ت و فعالیاتهایی که به ذخیره شدن روانابهاي سطحی ناشی از بارش در داخـل بانکتهـا،   عبارتست از مجموعه اقدامات و عملیا

ایـن آب بـراي مصـارف    . سطح تراس ها و درون حوضچه ها و استخرهاي ذخیره آب براي مصارف گوناگون منجر می شود

). 1385حسـینی  (مکان جبران شود خانگی، آبیاري، شرب و دام و غیره ذخیره می شود تا در ایام بی باران، کمبود آب حتی اال

با نیـاز و مصـرف   ) یا همان نزوالت آسمانی(لذا هدف و انگیزه اصلی از جمع آوري آب باران در حقیقت تنظیم ورودي آب 

جمع آوري آب باران به منظور تامین آب شـرب، مصـارف خـانگی، دام و حیـات وحـش،      . جوامع در زمان و مکان می باشد

شش گیاهی، تنظیم جریان رودخانه ها و جلوگیري از خسارات سیل در مناطق پـایین دسـت، تولیـد    جهت تقویت و ایجاد پو

، تأمین آب مورد نیاز به منظور پرورش آبزیان از جمله ماهی )البته این مورد شامل احداث سدهاي بزرگ می شود(جریان برق 

قویت سفره هاي زیرزمینی و نیـز احیـاء و توسـعه    تجلوگیري از تمرکز بیش از حد جریان و تشدید فرسایش خاك،و میگو،

میالدي در فلسـطین   1998بن عاشه و کارنیلی طی تحقیقاتی که در سال ).. 1381کردوانی (چشمه ها و قناتها صورت میگیرد 

ت قابل انجام دادند به این نتیجه رسیدند که جمع آوري آب باران به کارگیري انواع روشهاي متداول است که مردم بدون حمای
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٣

تعاریف دیگري که ارائه شده است، نشان می دهد جمع آوري آب باران ). 2005فائو (توجه دولت و سازمانها انجام می دهند 

روشـهاي بکـار رفتـه در    . بر روشهاي تولید یا ایجاد رواناب، جمع آوري، ذخیره و حفاظت رواناب سطحی متمرکز می شـود 

ی بستگی دارد و شامل عملیات وسیعی مثل تراسهاي کشاورزي، کشت درخت در جمع آوري آب باران بیشتر به وضعیت محل

با وجود همه تفاوتهاي موجود . آبخیزهاي کوچک، جمع آوري و هدایت رواناب سطحی و ذخیره رواناب پشت یکدیگر است

بکـار مـی رونـد و     همه اینها در مناطق خشک و نیمه خشـک : بین این روشها، سه مشخصه مشترك وجود دارد که عبارتند از

در همه روشهاي ذخیره سازي، از رواناب سطحی همان محل استفاده . رواناب حاصل از باران داراي مشخصه هاي معینی است

بیشتر این روشها به روشهاي آبخیز کوچک مربوط می شوند که از نظر حجم ذخیره و سرمایه گذاري نیز در مقیاس . می شود

استفاده از سطوح آبگیر براي تغذیه ). 2002یان لی و گانگ (در سطح روستاها قابل انجامند  این روشها معموالً. کوچک است

استفاده از رطوبت هوا و شبنم و مه نیز . آب انبارها در مناطق الر و المرد فارس یا خوشاب خراسان از دیگر این نمونه هاست

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی گزینه ). 1385طهماسبی (از دیگر روشهاي جمع آوري آب در ایران محسوب میشوند 

هاي مناسب براي جمع آوري و استحصال آب باران در حوزه منشاد در استان یزد بوده که با توجه به شرایط خاص منطقـه و  

ـ   . نداشتن ذخایر آب زیرزمینی، اهمیت زیادي از دیدگاههاي کشاورزي، شرب و بهداشت دارد ک قرار گیري ایـن حـوزه در ی

و  و تغییرات اقلیمی مثالفزایش دما و کـاهش محسوسـبارندگی   استان خشک و کویري از طرفی و وقوع خشکسالی هاي اخیر

بروز خسارات جبران ناپذیر آن به کشاورزي این حوزه از طرف دیگر سبب شده است کـه چـاره اندیشـی دربـاره روشـهاي      

  . اتکا در منطقه اهمیت دوچندان یابدمناسب ذخیره سازي آب باران به عنوان تنها منبع قابل 

  

  مواد و روشها-2

  معرفی منطقه مطالعاتی

درجـه و   31ثانیه طول شرقی و  56دقیقه و 15درجه و   54ثانیه تا  17دقیقه و   10درجه و  54حوزه منشاد در استان یزد در 

است و از نظر تقسیم استانی جزء استان یزد و ثانیه عرض شمالی واقع شده  48دقیقه و  35درجه و  31ثانیه تا  12دقیقه و  29
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٤

و  1845حداقل ارتفاع حوزه منشـاد  . کیلومتر مربع می باشد 16/59مساحت این حوزه . از حوزه هاي آبخیز میانکوه می باشد

  . می باشد 3420حداکثر ارتفاع آن 

  

  

  

عمومی آنموقعیت مکانی حوزه مطالعاتی منشاد در استان یزد و شکل  - 1شکل

  

در منطقـه منشـاد از نظـر    . .از نظر تقسیم بندي اقلیمی دو مارتن اصالح شده جز منطق سرد و نیمه خشک محسوب می شـود 

کشاورزي هم کمبود آب و هم کمبود خاك وجود دارد به علت کوهستانی بودن منطقه مردم براي اینکه به خاك بیشتري براي 

و در هر تراس به کشت انـواع مرکبـات مـی    .دي با سنگهاي موجود استفاده می شودکشاورزي دسترسی پیدا کنند از تراس بن

پردازند و به منظور بهره برداري بهینه از حداقل زمین در پاي درختان به کشت انواع گیاهان زراعی و علوفه اي پرداختـه انـد   

ین منطقه به صورت زیر درختی می اغلب کشت زراعی در ا. محصوالت زراعی به صورت زیر درختی می باشد% 70بطوریکه 

بـا   .هکتار آن به صورت زیر درختـی مـی باشـد    52معادل % 30باشد به طوري که از سطح زیر کشت محصوالت زراعی تنها 

توجه به معرفی صورت گرفته از منطقه مطالعاتی مشهود است که بدلیل شیب زیاد و نداشتن خـاك مناسـب و داراي قـدرت    

!! !! !!

!! ! ! ! !
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٥

همچنـین  . حی این حجم از روانـاب در مـدت زمـان کوتـاهی از حـوزه خـارج خواهـد گردیـد        نگهداشت سطحی و زیر سط

همانطوري که قبالً ذکر شد منبع عمده تامین آب در منطقه ریزشهاي جوي بوده که در صورت خارج شدن آنها از منطقـه بـه   

بـدیهی اسـت کـه    . هد آمدصورت رواناب، مشکالت عدیده اي در تامین آب بخش کشاورزي، شرب و بهداشت بوجود خوا

  . جهت جلوگیري از این حجم قابل توجه آب در هر سال باید برنامه ریزي شود

  

    روش کار

سـپس بـا آنـالیز داده هـاي     . در تحقیق حاضر ابتدا به جمع آوري پارامترهاي اقلیمی دما و بارش در حوزه منشاد پرداخته شد

همچنین از داده هاي دبی ساالنه رودخانه . و ترند آنها مشخص گردیدموجود در یک دوره آماري خاص نمودارهاي آنها رسم 

 فصلی در حوزه منشاد نیز استفاده شد و نمودارمربوط به آن در یک دوره آماري مشخص رسم شد و در نهایت به بررسی تاثیر

خر با توجه به آبدهی رودخانه و در آ. منشاد پرداخته شد دبی رودخانه فصلی حوزه بر روي )پارامتر دما و بارش( تغییر اقلیم 

منشـاد   شرایط اقلیمی منطقه و همچنین شرایط کشاورزي آن راهکارهایی جهت حفظ منابع آب و کشاورزي پایدار در حـوزه 

  .ارائه شد
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  نمودار انجام کار- 2شکل
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٧

  نتایج و بحث-3

. مشاهده می شود 1384تا  1375بارش و دبی در حوزه منشاد طی دوره آماري  �نمودار هاي مربوط به دما  5تا  3درشکلهاي 

همان طور که در نمودار مربوط به منحنی دما مشاهده می شود دما در حوزه منشاد درسال هاي اخیر روبه افزایش بوده اسـت  

سال دماي هواي حوزه منشاد  6همان طور که مشاده می شود طی مدت . به طوري که شیب خط نمودار کامال مثبت بوده است

  . درجه سانتی گراد افزایش را نشان می دهد 5/1بهطور متوسط 

  

!!! !! !!!! ! ! ! !! !!! y = 0.32x + 16.52
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  1384تا  1379تغییرات دمایی حوزه منشاد از سال  - 3شکل

  

شیب خـط ایـن نمـودار کـامال     . افت بارندگی در حوزه منشاد به طور محسوسی مشاهده می شود 3با دقت در منحنی شماره 

  .ی در آن رو به نزول می باشدمنفی و روند بارش

!!!د !! !! ! ! ! !! ! ! !! !!
y = -11.94x + 469.67
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٨

  1380تا 1375تغییرات بارش در حوزه منشاد طی سالهاي  - 4شکل

  

طور محسوسی در حوزه منشاد مشاهده می شود که این  با توجه به دو نمودارذکر شده در باال افزایش دما و کاهش بارندگی به

 5نمـودار شـماره   . همچنـین کشـاورزي منطقـه بگـذارد     امر خود می تواند تاثیرات سویی بر منابع آب سطحی و زیر زمنی و

  .تاثیرات سوء تغییرات اقلیم بر منابع آب سطحی حوزه یعنی دبی رودخانه فصلی منطقه رانشان می دهد

!!!د !!!! !!! ! ! ! !! !!
y = -18.423x + 175.23
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  1382تا 1376تغییرات دبی حوزه منشاد طی سالهاي  - 5شکل

  

  .فصلی در حوزه منشاد رانشان می دهد شیب خط در این نمودار کامال منفی بوده و سیر نزولی میزان دبی رودخانه

 45/7که داراي نیـاز آبـی حـدود     هکتار از اراضی زیر کشت محصوالت باغی و زراعی می باشد 439در منطقه منشاد حدود 

میلیون متر مکعب آن مربوط به فصل بهار می باشد و  97/2از این مقدار آب مورد نیاز حدود . میلیون متر مکعب در سال است

میلیـون متـر    5/4این در صورتی است که کل آبدهی قنوات و چشمه ها در منطقه . آن در دیگر ماههاي سال الزم است مابقی

بدین ترتیب تنها در فصل بهار از نظر تامین نیاز آبی مشکلی وجود ندارد و در بقیه ماههاي سال کمبـود آب  . مکعب می باشد

داري از این آب نیز بی استفاده باقی مانده و هدر مـی رود کـه مـی تـوان بـا      قابل توجه اینکه در فصل بهار مق. دیده می شود

جـدول  . ذخیره سازي این آب با انجام یکسري عملیات مکانیکی و تدابیر دیگر در ماههاي دیگر سال نیز از آن بهـره جسـت  

  .نتایج حاصله از بررسی ویژگیهاي آبی حوزه مطالعاتی را نشان می دهد 2شماره 
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٩

  

  ژگیهاي آبی منطقه منشادوی - 2جدول

  

سطح زیر 

  کشت

  نیاز آبی

میلیون متـر  

  مکعب

  آبدهی قنوات

  میلیون متر مکعب

  تبخیر و تعرق پتانسیل  بارندگی

439 

  هکتار

45/7  5/4  

368.35  

  

680.29  

  

  

شـرایط  در نتیجه با توجه به نیاز آبی گیاهان و میزان هدر رفت آبی که توسط روانـاب ازحـوزه خـارج میشـود بـا توجـه بـه        

فیزیوگرافی و اقلیمی و توپوگرافی منطقه باید راهکارهاي مناسبی جهت جمع آوري آب باران و آبیاري هـر چـه بهتـر منطقـه     

ذیالً به راهکارهاي پیشنهادي در شرایط تحت مطالعه اشاره می . براي هدایت کشاورزي منطقه در جهت توسعه پایدار اندیشید

  .شود

  :صال آب در منطقه مطالعاتیروشهاي پیشنهادي جهت استح-4

با توجه به اهداف استفاده از سطوح مختلف بارانگیر، استفاده از سطوح بارانگیر از جنس نفوذپذیر براي حوزه منشاد مناسـب  

بخش زیادي از قابلیت . همان طور که قبالً اشاره شد کاربرد این سطوح براي ایجاد پوشش گیاهی و آبیاري می باشد. می باشد

این گونـه  ) اراضی قابل کشت(حوضه هاي آب خیز در حوزه منشاد تا حد زیادي به دلیل فرسایش از دست رفته است تولید 

اراضی، بیش از اراضی کشاورزي، رسوب زایی و سیالب دارند و در فصل خشک دبی پایه رودخانه هاي این منطقـه کـاهش   

که خاك و رطوبت حفظ شود لذا نیاز به افـزایش نفوذپـذیري    در این گونه موارد اولین قدم و کارضروري این است. می یابد

روشهاي مختلفی براي افزایش نفوذپذیري وجود دارد که با . خاك است در این حالت است که نیاز به سطح نفوذپذیر می باشد
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١٠

ین اسـت  در واقع هدف اصلی از ایجاد سطوح نفوذپذیرهم همـ . کاهش شدت هرز آب و شیب این منظور را عملی می سازند

یعنی با کاهش شدت وسرعت رواناب و شیب نفوذ پذیري  را افزایش داده و امکان کنترل آب را در روي دامنـه فـراهم مـی    

سطوح نفوذپذیري که می توان درحوزه منشاد با توجه به شرایط اقلیمی ، فیزیو گرافی و خاکشناسی منطقه استفاده نمـود  .آورد

زدن خاك داخل و پشته کنار آن و دادن فرصت نفوذ بیشـتر بـه روانـاب و تغذیـه از بـاال       که ازجمله بانکتها که به دلیل دست

مورد دیگر تراسها می باشند که در حـوزه منشـاد بـه صـورت     .  دست، نوعی سطوح نفوذپذیر مناسب براي این منطقه میباشد

شیبدار میباشدکه این سیستم نیـز سـطح   کشت روي خطوط تراز  یکی دیگر از اناوع سطوح . شیبدار مناسبتر به نظر می رسید

کـه  ) آبخیزهـاي خـرد  (و در نهایت میکرو کچمنتها .حوزه را نسبت به قبل آن نفوذپذیرتر می کند و از ایجاد رواناب می کاهد

 مترمربع و یک کرت نفوذ یـا حوضـچه نفـوذ کـه غالبـاً      200تا  100شامل یک منطقه  جمع آوري رواناب سطحی که حدود 

مترمربع دارد که محل کشت گونه هاي درختی بوده و آب جمع آوري شده از منطقه جمع آوري روانـاب   10 مساحتی حدود

در اثر شیب بندي انجام شده به حوضچه نفوذ سرازیر شده و در آنجا نفوذ می نماید که به علت اینکـه کشـت غالـب حـوزه     

  ..ناسب تر می باشدمطالعاتی درختان می باشد این روش براي جمع آوري نزوالت باران م

  نتیجه گیري کلی-5

تغییرات اقلیمی که با افزایش دما وکاهش بارندگی همراه بودهاست و تاثیرات سویی که بر منابع آب سطحی حوزه  با توجه به

کمبود آب موجود در منطقه خشک و کوهستانی منشاد، مقدار بارندگی و مقدار رواناب، شیب منطقه  نهاده است و با توجه به

به این منظور استفاده از . کمبود آب جهت تامین نیاز آبی براي کشت گیاهان باید به مهار رواناب موجود در منطقه پرداخت و

پیشنهاد می شود با ساخت ایـن  . سطوح جمع آوري آب از نوع نفوذ پذیر با توجه به تحقیق موجود ضروري به نظر می رسد

جمع آوري آب در فصول پرباران مثل بهار و زمستان و استفاده از آنها در فصول کم  نوع از سطوح بارانگیر در منطقه، اقدام به

باران مثل تابستان شود تا بتوان از طرفی نیاز آبی گیاهان موجود در منطقه را تامین و از طرفی دیگر از بروز خسارتهاي جبران 

گامی اساسی در راسـتاي تحقـق اهـداف کشـاورزي      انجام این امر. ناپذیر در مواقع خشکسالی در سطح منطقه جلوگیري کرد

  . پایدار در منطقه خواهد بود

  منابع-6
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دماي حوزه منشاد


y = 0.32x + 16.52


16


17


18


19


20


798081828384


سال


دما
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اثرات تغيير اقليم بر منابع آب  و ارائه راهكارهاي مديريتي 

( مطالعه موردي حوزه آبخير منشاد- استان يزد)


سمانه پورمحمدي


چكيدهگرم شدن زمين، افزايش دما وكاهش بارندگي از جمله تغييرات اقليمي خطر زايي هستند كه حيات بشر و موجودات طبيعي را تحت تاثير قرار داده است. اثر تغييرات اقليمي در دهه هاي اخير در ايران مركزي با داشتن آب و هوايي خشك و نيمه خشك بيش از بيش نمايان مي باشد. حوزه آبخيز منشاد با داشتن آب و هوايي نيمه خشك و كوهستاني در استان يزد، از جمله مناطقي است كه  افزايش دما و كاهش بارندگي بر روي منابع آب آن تاثيرات سويي داشته است. هدف ازتحقق حاضر بررسي پارامترهاي اقليمي دما  و بارش طي يك دهه در حوزه منشاد و ارزيابي تاثيراتي كه بر روي جريان هاي سطحي و دبي رودخانه در اين منطقه داشته است، نتايج نشان داد كه افزايش دما و كاهش بارش در طي يك دوره آماري باعث كاهش دبي جريانات سطحي در منطقه شده است. در نهايت  با توجه به شرايط اقليمي و كشاورزي منطقه راهكارهايي جهت حفظ منابع آب در منطقه ارائه شده است.

كليد واژه: تغيير اقليم، منابع آب، حوزه منشاد

1-مقدمه


کشور ايران از نظر اقليم يک کشور خشک و نيمه خشک محسوب مي شود و در کمربندي خشک جهان قرار دارد. ميانگين بارندگي آن بين 256-240 ميليمتر مي باشد كه حدود ⅓ ميانگين بارش سالانه جهان است. سرانه آب در ايران حدود 1500 متر مکعب در سال براي هر نفر بر آورد شده است. (مقدم 1379). علاوه بر اينكه ايران ذاتاًً کشوري کم آب محسوب ميشود، پراکنش نا منظم باران در تمام سطح کشور ( به جزء در برخي از قسمتهاي حاشيه خزر)، هدر رفت 40-50 ميليارد متر مکعب در سال از آب هاي سطحي کشور، افت سطح سفره هاي آب هاي زير زميني و بيلان منفي اکثر دشت ها (در حدود 6 ميليارد متر مکعب) ضرورت توجه به جمع آوري آب باران را دوچندان مي كند. طبق بررسي هاي انجام شده، مي توان با جمع آوري آب از سطح حدود 80 ميليون هکتار دشت هاي بياباني با متوسط بارش 100 ميلي متر در سال با بهره برداري از رواناب، حداقل حدود 9/3 ميليون هکتار به سطح کشت آبي اضافه کرد (ضيايي 1380). اهميت جمع آوري آب از نظر مسائل زيست محيطي نيز بسيار حائز اهميت مي باشد. به طوري كه بسياري از آلودگي هاي وارد شده به سدها را بايد كنترل نمود. مثل آلودگي سد قشلاق سنندج که در اثر جريانات فصلي آلوده شده است (رفاهي 1381). به طوركلي جمع آوري آب باران عبارتست از مجموعه اقدامات و عمليات و فعالياتهايي که به ذخيره شدن روانابهاي سطحي ناشي از بارش در داخل بانکتها، سطح تراس ها و درون حوضچه ها و استخرهاي ذخيره آب براي مصارف گوناگون منجر مي شود. اين آب براي مصارف خانگي، آبياري، شرب و دام و غيره ذخيره مي شود تا در ايام بي باران، کمبود آب حتي الامکان جبران شود (حسيني 1385). لذا هدف و انگيزه اصلي از جمع آوري آب باران در حقيقت تنظيم ورودي آب (يا همان نزولات آسماني) با نياز و مصرف جوامع در زمان و مکان مي باشد. جمع آوري آب باران به منظور تامين آب شرب، مصارف خانگي، دام و حيات وحش، جهت تقويت و ايجاد پوشش گياهي، تنظيم جريان رودخانه ها و جلوگيري از خسارات سيل در مناطق پايين دست، توليد جريان برق (البته اين مورد شامل احداث سدهاي بزرگ مي شود)، تأمين آب مورد نياز به منظور پرورش آبزيان از جمله ماهي و ميگو، جلوگيري از تمرکز بيش از حد جريان و تشديد فرسايش خاک، تقويت سفره هاي زيرزميني و نيز احياء و توسعه چشمه ها و قناتها صورت ميگيرد (كردواني 1381).. بن عاشه و کارنيلي طي تحقيقاتي که در سال 1998 ميلادي در فلسطين انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که جمع آوري آب باران به کارگيري انواع روشهاي متداول است که مردم بدون حمايت قابل توجه دولت و سازمانها انجام مي دهند (فائو 2005). تعاريف ديگري که ارائه شده است، نشان مي دهد جمع آوري آب باران بر روشهاي توليد يا ايجاد رواناب، جمع آوري، ذخيره و حفاظت رواناب سطحي متمرکز مي شود. روشهاي بکار رفته در جمع آوري آب باران بيشتر به وضعيت محلي بستگي دارد و شامل عمليات وسيعي مثل تراسهاي کشاورزي، کشت درخت در آبخيزهاي کوچک، جمع آوري و هدايت رواناب سطحي و ذخيره رواناب پشت يکديگر است. با وجود همه تفاوتهاي موجود بين اين روشها، سه مشخصه مشترک وجود دارد که عبارتند از: همه اينها در مناطق خشک و نيمه خشک بکار مي روند و رواناب حاصل از باران داراي مشخصه هاي معيني است. در همه روشهاي ذخيره سازي، از رواناب سطحي همان محل استفاده مي شود. بيشتر اين روشها به روشهاي آبخيز کوچک مربوط مي شوند که از نظر حجم ذخيره و سرمايه گذاري نيز در مقياس کوچک است. اين روشها معمولاً در سطح روستاها قابل انجامند (يان لي و گانگ 2002). استفاده از سطوح آبگير براي تغذيه آب انبارها در مناطق لار و لامرد فارس يا خوشاب خراسان از ديگر اين نمونه هاست. استفاده از رطوبت هوا و شبنم و مه نيز از ديگر روشهاي جمع آوري آب در ايران محسوب ميشوند (طهماسبي 1385). هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي گزينه هاي مناسب براي جمع آوري و استحصال آب باران در حوزه منشاد در استان يزد بوده كه با توجه به شرايط خاص منطقه و نداشتن ذخاير آب زيرزميني، اهميت زيادي از ديدگاههاي كشاورزي، شرب و بهداشت دارد. قرار گيري اين حوزه در يك استان خشك و كويري از طرفي و وقوع خشكسالي هاي اخير و تغييرات اقليمي مثلافزايش دما و كاهش محسوسبارندگي و بروز خسارات جبران ناپذير آن به كشاورزي اين حوزه از طرف ديگر سبب شده است كه چاره انديشي درباره روشهاي مناسب ذخيره سازي آب باران به عنوان تنها منبع قابل اتكا در منطقه اهميت دوچندان يابد. 


2-مواد و روشها


معرفي منطقه مطالعاتي


حوزه منشاد در استان يزد در 54 درجه و 10  دقيقه و 17 ثانيه تا 54  درجه و 15 دقيقه و56 ثانيه طول شرقي و 31 درجه و 29 دقيقه و 12 ثانيه تا 31 درجه و 35 دقيقه و 48 ثانيه عرض شمالي واقع شده است و از نظر تقسيم استاني جزء استان يزد و از حوزه هاي آبخيز ميانكوه مي باشد. مساحت اين حوزه 16/59 كيلومتر مربع مي باشد. حداقل ارتفاع حوزه منشاد 1845 و حداكثر ارتفاع آن 3420 مي باشد. 




شكل1- موقعيت مكاني حوزه مطالعاتي منشاد در استان يزد و شكل عمومي آن

از نظر تقسيم بندي اقليمي دو مارتن اصلاح شده جز منطق سرد و نيمه خشك محسوب مي شود. .در منطقه منشاد از نظر كشاورزي هم كمبود آب و هم كمبود خاك وجود دارد به علت كوهستاني بودن منطقه مردم براي اينكه به خاك بيشتري براي كشاورزي دسترسي پيدا كنند از تراس بندي با سنگهاي موجود استفاده مي شود.و در هر تراس به كشت انواع مركبات مي پردازند و به منظور بهره برداري بهينه از حداقل زمين در پاي درختان به كشت انواع گياهان زراعي و علوفه اي پرداخته اند بطوريكه 70% محصولات زراعي به صورت زير درختي مي باشد. اغلب كشت زراعي در اين منطقه به صورت زير درختي مي باشد به طوري كه از سطح زير كشت محصولات زراعي تنها 30% معادل 52 هكتار آن به صورت زير درختي مي باشد. با توجه به معرفي صورت گرفته از منطقه مطالعاتي مشهود است كه بدليل شيب زياد و نداشتن خاك مناسب و داراي قدرت نگهداشت سطحي و زير سطحي اين حجم از رواناب در مدت زمان كوتاهي از حوزه خارج خواهد گرديد. همچنين همانطوري كه قبلاً ذكر شد منبع عمده تامين آب در منطقه ريزشهاي جوي بوده كه در صورت خارج شدن آنها از منطقه به صورت رواناب، مشكلات عديده اي در تامين آب بخش كشاورزي، شرب و بهداشت بوجود خواهد آمد. بديهي است كه جهت جلوگيري از اين حجم قابل توجه آب در هر سال بايد برنامه ريزي شود. 


روش كار


در تحقيق حاضر ابتدا به جمع آوري پارامترهاي اقليمي دما و بارش در حوزه منشاد پرداخته شد. سپس با آناليز داده هاي موجود در يك دوره آماري خاص نمودارهاي آنها رسم و ترند آنها مشخص گرديد. همچنين از داده هاي دبي سالانه رودخانه فصلي در حوزه منشاد نيز استفاده شد و نمودارمربوط به آن در يك دوره آماري مشخص رسم شد و در نهايت به بررسي تاثير تغيير اقليم ( پارامتر دما و بارش) بر روي دبي رودخانه فصلي حوزه منشاد پرداخته شد. در آخر با توجه به آبدهي رودخانه و شرايط اقليمي منطقه و همچنين شرايط كشاورزي آن راهكارهايي جهت حفظ منابع آب و كشاورزي پايدار در حوزه منشاد ارائه شد.



شكل2-نمودار انجام كار

3-نتايج و بحث


درشكلهاي 3 تا 5  نمودار هاي مربوط به دما٬ بارش و دبي در حوزه منشاد طي دوره آماري 1375 تا 1384 مشاهده مي شود. همان طور كه در نمودار مربوط به منحني دما مشاهده مي شود دما در حوزه منشاد درسال هاي اخير روبه افزايش بوده است به طوري كه شيب خط نمودار كاملا مثبت بوده است. همان طور كه مشاده مي شود طي مدت 6 سال دماي هواي حوزه منشاد بهطور متوسط 5/1 درجه سانتي گراد افزايش را نشان مي دهد. 



شكل3- تغييرات دمايي حوزه منشاد از سال 1379 تا 1384


با دقت در منحني شماره 3 افت بارندگي در حوزه منشاد به طور محسوسي مشاهده مي شود. شيب خط اين نمودار كاملا منفي و روند بارشي در آن رو به نزول مي باشد.
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شكل4- تغييرات بارش در حوزه منشاد طي سالهاي 1375 تا1380

با توجه به دو نمودارذكر شده در بالا افزايش دما و كاهش بارندگي به طور محسوسي در حوزه منشاد مشاهده مي شود كه اين امر خود مي تواند تاثيرات سويي بر منابع آب سطحي و زير زمني و همچنين كشاورزي منطقه بگذارد. نمودار شماره 5 تاثيرات سوء تغييرات اقليم بر منابع آب سطحي حوزه يعني دبي رودخانه فصلي منطقه رانشان مي دهد.
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شكل5- تغييرات دبي حوزه منشاد طي سالهاي 1376 تا1382


شيب خط در اين نمودار كاملا منفي بوده و سير نزولي ميزان دبي رودخانه فصلي در حوزه منشاد رانشان مي دهد.

در منطقه منشاد حدود 439 هكتار از اراضي زير كشت محصولات باغي و زراعي مي باشد  كه داراي نياز آبي حدود 45/7 ميليون متر مكعب در سال است. از اين مقدار آب مورد نياز حدود 97/2 ميليون متر مكعب آن مربوط به فصل بهار مي باشد و مابقي آن در ديگر ماههاي سال لازم است. اين در صورتي است كه كل آبدهي قنوات و چشمه ها در منطقه 5/4 ميليون متر مكعب مي باشد. بدين ترتيب تنها در فصل بهار از نظر تامين نياز آبي مشكلي وجود ندارد و در بقيه ماههاي سال كمبود آب ديده مي شود. قابل توجه اينكه در فصل بهار مقداري از اين آب نيز بي استفاده باقي مانده و هدر مي رود كه مي توان با ذخيره سازي اين آب با انجام يكسري عمليات مكانيكي و تدابير ديگر در ماههاي ديگر سال نيز از آن بهره جست. جدول شماره 2 نتايج حاصله از بررسي ويژگيهاي آبي حوزه مطالعاتي را نشان مي دهد.


جدول2- ويژگيهاي آبي منطقه منشاد

		سطح زير كشت

		نياز آبي


ميليون متر مكعب

		آبدهي قنوات


ميليون متر مكعب

		بارندگي

		تبخير و تعرق پتانسيل



		439 هكتار

		45/7

		5/4

		368.35




		680.29





در نتيجه با توجه به نياز آبي گياهان و ميزان هدر رفت آبي كه توسط رواناب ازحوزه خارج ميشود با توجه به شرايط فيزيوگرافي و اقليمي و توپوگرافي منطقه بايد راهكارهاي مناسبي جهت جمع آوري آب باران و آبياري هر چه بهتر منطقه براي هدايت كشاورزي منطقه در جهت توسعه پايدار انديشيد. ذيلاً به راهكارهاي پيشنهادي در شرايط تحت مطالعه اشاره مي شود.


4-روشهاي پيشنهادي جهت استحصال آب در منطقه مطالعاتي:

با توجه به اهداف استفاده از سطوح مختلف بارانگير، استفاده از سطوح بارانگير از جنس نفوذپذير براي حوزه منشاد مناسب مي باشد. همان طور كه قبلاً اشاره شد کاربرد اين سطوح براي ايجاد پوشش گياهي و آبياري مي باشد. بخش زيادي از قابليت توليد حوضه هاي آب خيز در حوزه منشاد تا حد زيادي به دليل فرسايش از دست رفته است (اراضي قابل کشت) اين گونه اراضي، بيش از اراضي کشاورزي، رسوب زايي و سيلاب دارند و در فصل خشک دبي پايه رودخانه هاي اين منطقه کاهش مي يابد. در اين گونه موارد اولين قدم و کارضروري اين است که خاک و رطوبت حفظ شود لذا نياز به افزايش نفوذپذيري خاک است در اين حالت است که نياز به سطح نفوذپذير مي باشد. روشهاي مختلفي براي افزايش نفوذپذيري وجود دارد که با کاهش شدت هرز آب و شيب اين منظور را عملي مي سازند. در واقع هدف اصلي از ايجاد سطوح نفوذپذيرهم همين است يعني با کاهش شدت وسرعت رواناب و شيب نفوذ پذيري  را افزايش داده و امکان کنترل آب را در روي دامنه فراهم مي آورد.سطوح نفوذپذيري كه مي توان درحوزه منشاد با توجه به شرايط اقليمي ، فيزيو گرافي و خاكشناسي منطقه استفاده نمود كه ازجمله بانکتها كه به دليل دست زدن خاک داخل و پشته کنار آن و دادن فرصت نفوذ بيشتر به رواناب و تغذيه از بالا دست، نوعي سطوح نفوذپذير مناسب براي اين منطقه ميباشد.  مورد ديگر تراسها مي باشند كه در حوزه منشاد به صورت شيبدار مناسبتر به نظر مي رسيد. کشت روي خطوط تراز  يكي ديگر از اناوع سطوح شيبدار ميباشدكه اين سيستم نيز سطح حوزه را نسبت به قبل آن نفوذپذيرتر مي کند و از ايجاد رواناب مي کاهد.و در نهايت ميکرو کچمنتها (آبخيزهاي خرد) كه شامل يک منطقه  جمع آوري رواناب سطحي که حدود 100 تا 200 مترمربع و يک کرت نفوذ يا حوضچه نفوذ که غالباً مساحتي حدود 10 مترمربع دارد که محل کشت گونه هاي درختي بوده و آب جمع آوري شده از منطقه جمع آوري رواناب در اثر شيب بندي انجام شده به حوضچه نفوذ سرازير شده و در آنجا نفوذ مي نمايد كه به علت اينكه كشت غالب حوزه مطالعاتي درختان مي باشد اين روش براي جمع آوري نزولات باران مناسب تر مي باشد..


5-نتيجه گيري كلي


با توجه به تغييرات اقليمي كه با افزايش دما وكاهش بارندگي همراه بودهاست و تاثيرات سويي كه بر منابع آب سطحي حوزه نهاده است و با توجه به كمبود آب موجود در منطقه خشك و كوهستاني منشاد، مقدار بارندگي و مقدار رواناب، شيب منطقه و كمبود آب جهت تامين نياز آبي براي كشت گياهان بايد به مهار رواناب موجود در منطقه پرداخت. به اين منظور استفاده از سطوح جمع آوري آب از نوع نفوذ پذير با توجه به تحقيق موجود ضروري به نظر مي رسد. پيشنهاد مي شود با ساخت اين نوع از سطوح بارانگير در منطقه، اقدام به جمع آوري آب در فصول پرباران مثل بهار و زمستان و استفاده از آنها در فصول كم باران مثل تابستان شود تا بتوان از طرفي نياز آبي گياهان موجود در منطقه را تامين و از طرفي ديگر از بروز خسارتهاي جبران ناپذير در مواقع خشكسالي در سطح منطقه جلوگيري كرد. انجام اين امر گامي اساسي در راستاي تحقق اهداف كشاورزي پايدار در منطقه خواهد بود. 
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