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 فرازی از دعای نوزدهم صحیفه سجادیه
 

 فراوان و درشت بارانِ آن با و ن،گردا سیراب و زنده ،باران به را ما خدایا،

 و زیبزا  گیاهزان  زمزی   جزای   همزه  در و ریزدد  می فرو بارنده ابرهای از که

 .بگستران ما بر را خود رحمت رویاند، می پُرطراوت

 مرده های سرزمی  و گذار، منّت خود گاندبن بر و برسان را ها میوه خدایا،

 هر با که ده فرمان را نویسنده فرشتگانِ و ساز، زنده هاشکوفه شکفت ِ به را

 و فزراوان  و پیوسزته  و سزودمند  کزه  بارانی آیند؛ حاضر فرستی می که باران

 است؛ تُندبار و گسترده

 گیزاه،  ی رویاننزده  ما، ی رسنده فریاد که ک  بآسیر بارانی از را ما خدایا،

 خشیب بالندگی و خرّمی را نورُسته گیاهان تا باشد، بارنده بسیار و فراگیرنده

 .داری پابه را خفته گیاهانِ و

 مزا  بزرای  اش سزردی  و وزد، گزر   بزاد   مزا  بر ابر آن ی سایه مبادا خدایا،

 مزا  کزا   در آن آبِ و ببارد سنگ ما سر بر باران جای به و شود، ناخجسته

 .آید ناگوار و تلخ

 و هزا  آسزمان  برکزات  از را ما و فرست درود خاندانش و محمد بر خدایا،

 .توانایی کار هر بر تو که نما، داربرخور زمی 
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 مقدمه
 امنیوت  و غواا  توامی   دلیول  به اق صادی، های بخش میان در اشاورمی بخش
 اهمیوت  ام تولید ای پايه منابع ام حفاظت همچنی  و داخلی منابع ی پايه بر غاايی
 هرايط در اه اشاورمی بخش در تولید و ها گااری سرمايه. است برخوردار ایويژه
 توري   پرمخواطره  ام يکی گیردمی صورت طبیعت پیشگیری و بینی پیش قابل غیر

 نوع 01 بی  ام فائو گزارش اساس بر .هودمی اشور محسوب تولیدی های فعالیت
 هوزو  ايران و دهد می رخ ايران در آن نوع 95 ،هدان در هده ثبت طبیعی باليای
مان بدداهت هدانی های سامبررسی. هودمی محسوب دنیا بالخیز اول اشور 51

های اشاورمی،  های سنگینی به عرصهخسارت ،سالی خشکحاای ام آن است اه 
تور در   ه و به عللی مانند گس ردگی وسویع منابع طبیعی و محیط ميست وارد ساخ

ام طرفوی   .برگیرنده همعیت بیش ر و دوره تداوم مياد، بايد مورد توهه قورار گیورد  
هوويی و  ه عالمانه و مسئوالنه در پوی اواره  وق ی ابايد به اي  باور برسیم اه تا 

 .هودديد میپیشگیری نباهیم اثرات اي  باليا تش
بخوش اشواورمی هوامل    يای طبیعی در التري  بنوع ام مدم دونشريه  اي  در
 در است امید. هود می داده توضیح هاآن ديريتم هایروش و سیل و سالی خشک
 مووثر  هوا خسارت ااهش و اشاورمی بخش اناندراار دست سرح آگاهی یارتقا
 .باهد
 

 و سیل سالی خشک
مموی  بوا    ی بنود خشوک اوره   ايران به عنوان يکی ام اشورهای واقوع در امر 

بوا  . است گر مواهه های ويرانهای م ناوب و نیز سیلسالی خشکآبی، مشکل ام
 یل وهوای سو  هوا، وهوود پديوده   وميع نامناسب ممانی و مکوانی بوارش  توهه به ت
 ی آبی را نبايد به عنووان يوک حادثوه   ای ام امبه عنوان ميرمجموعه سالی خشک
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اق صوادی و   ات سوو  و تواثیر  سالی خشکسیل و  ،در واقع. غیرم رقبه تلقی نمود
طبیعی همچون سواير   ی يک پديدهها نیز به عنوان محیری آناه ماعی و ميست

بینوی   ت صحیح قابل پیشيريزی و مديرعلم و برنامه امکهای طبیعی به پديده
 .توان خسارات ناهی ام آن را به حداقل رسانیدباهد و میو ان رل می

 

 تعریف سیل
هودن  هکسو ه  آن بارندگی بیش ام حد، سیل رويدادی ناگدانی است اه منشا 

 ،بوه عبوارت ديگور   . باهود برگردان در طی اند ساعت میديواره سد، خرابی سیل
انی  حوال ی  و  باهد میبیش ام حد طبیعی  د اه هو ی گف ه میهريان آببه سیل 

 .رود میهمار  ال بهها و مندگی بشر را به خرر بیاندامد باه هان انسان در صورتی

 

 سیل مدیریتهای راه
. هسو ند  و م نووع  ميواد  بسیار الی طور به سیالب ان رلهای  و پروژه هاطرح
 وارده، خسوارات  رابور ب در ريسوک  محل، میوزان  هرايط به بس ه ادام هر ااربرد
 تفواوت  اق صوادی منرقوه   اه ماعی مسايل و طرح اهرای ام منافع حاصله میزان
 دسو ه  دو بوه  سویالب  تخفیف خسوارات  و ان رل مدار، های راه الی طور به دارد
  .هوندمی تقسیم ساخ مانی و ساخ مانی غیر هایروش

 مدوار  هوای  به هاآن در هود اه می گف ه اقداماتی به ساخ مانی غیر هایروش
 سویالبی  هوای دهوت  و گیور سیل اراضی ام اس فاده معقول بر ها،سیالب فیزيکی
 گوروه  سوه  بوه  و ااهش يابد مح مل خسارات حجم با اي  اار، تا گرددتااید می
 بنودی  تقسویم  موددااری  هایروش و اضرراری هایروش های مديري ی،روش

 .هودمی
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 بوه  منجور  اوه  است همیع اقداماتی هامل سیالب ان رل ساخ مانی هایروش
قودرت   طريق بدي  و هودمی سیالبی هایهريان هدت و میزان تقلیل و ااهش
هوای سواخ مانی ان ورل    يکوی ام انوواع روش   .دهود می ااهش را سیل تخريبی
هريوان   ام ناهوی  خرورات  اواهش  و ان رل و مدار. باهدآبخیزداری می ،سیالب
 آب حفاظوت  نداي وا  و گیریسیل ام ناهی یپیامدها رساندن حداقل به و سیالب

هسو جو   آبخیوزداری  عملیوات  ااربست در بايد را حل آن راه اه است موضوعی
 .نمود
 :ارد ذيل اهاره موارد به توانمی آبخیزداری اقدامات ام

 گیاهی پوهش تقويت يا و ايجاد -5

 فرسوايش  ام توانود موی  اه ای است منده پوهش ،هنگل ويژه به گیاهی پوهش
توهدی  قابل میزان به هاسیالب تشکیل و خاك سرح آب در هاری هدن ،خاك

 .دارد رودها تنظیم آب در ميادی بسیار تاثیر بنابراي  .اند هلوگیری

 ای خشکه سد احداث -2

 آبخیوز  در منرقوه  آب و حفظ خاك فرسايش ام هلوگیری برای ای خشکه سد
 سون   ام هوا اووه  دامنوه  در عمیق های آبراهه يا اواک ایدره در بیش ر هم آن

 .هودمی  ساخ ه

 :(تین پی)ايجاد االه  -9

 نفووذ  و آبهرم و باران برای نگدداری اه است هکلی قايقی اواک هایااله
ايجواد   گیاهوان  بورای  اسو فاده  قابل رطوبت افزايش به منظور خاك داخل به آن
 پوهوش  دارای رود اوه  موی  اوار  بوه  هايی دامنه برای بیش ر ها االه اي  ؛هودمی

 .باهند ضعیفی گیاهی
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 فاروئین  -0
 افوزايش  و فرسوايش  منظوور ان ورل   بوه  دارهیب هایدامنه روی بر ندر ايجاد

منقروع   صوورت  بوه  بايد ندرها اي  الب ه .گیردمی خاك انجام در آب نفوذپايری
 .باهند داه ه بیش ری بامدهی تا باهند
 سیالب پخش -1

 مموی   سورح  در آب دادن منظور گسو رش  بهاه  است روهی سیالب، پخش
 و آب افزايش ذخیوره  به امک هدت هاآبراهه بودن سیالب در مواقع خصوص به

 . هود انجام می ها هنگل و مراتع و احیای ديم اشت در گیاهان رويش افزايش
 هارودخانه و هامسیل اردن پلکانی -6

 ام ميورا  هووند موی  رسوب ااهش ان قال باعث سیل، هريان در تاخیر بر عالوه
 .هودمی هلوگیری حد خاك ام بیش فرسايش

 

 سالی خشکتعریف 
مم ود امبوود بوارش اوه منجور بوه       ی رهعبارت است ام يوک دو  سالی خشک
آن  یفرق عموده  .هودت اشاورمی و ااهش عملکرد میمحصوالبه مدن  صدمه

، سوالی بورخالس سواير حووادث     با ساير حوادث طبیعی در اي  اسوت اوه خشوک   
هود و اثرات آن  ممانی نسب اً طوالنی واقع می یای تدريجی بوده و در دوره دهپدي

ها و با تأخیر بیش ری نسبت به سواير حووادث طبیعوی ظواهر      ممک  است تا سال
 .هود

به عنوان طبیعی در مقابل سیالب  یتري  بالصداوسر به عنوان بی سالی خشک
ايو  درحوالی اسوت اوه خرور و       .توري  باليوا قورار گرف وه اسوت     صدايکی ام پر
یش ر ام ساير باليوای طبیعوی ماننود    سالی به مراتب ب های ناهی ام خشک خسارت
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ريزی میسور  زله است و گريز امآن بدون برنامهفشان و ح ی ملفان، آتش، طوسیل
 .نخواهد بود

 سالی خشکانواع 
 هملهام مخ لف هایبخش و منابع در اه مخ لفی اثر ماهیت به بنا سالی خشک

 سوالی  خشک نوع 0 به م خصصی  توسط گاارد، می طبیعی منابع و اشاورمی در
 ،کیهیودرولوژي  هواهناسوی،  سوالی  خشوک  ام عبارتنود  اوه  است هده بندیطبقه

 .اه ماعی -اق صادی و اشاورمی

 هواشناسی سالی خشک -1
 و هودمی ناهی ی ممانی دوره يک طی بارش امبود ام هواهناسی سالی خشک
 .گردد هاسالی خشک انواع ساير رخداد به منجر تواندمی اومتد درصورت

 کشاورزی سالی خشک -2
   بوورای آب اووه امبووود و اوواهش ام اسووت عبووارت اشوواورمی سووالی خشووک
 سوالی  خشوک  ام بعد اشاورمی سالی خشک. است آور ميان اشاورمی های فعالیت

 .اف د می اتفاق هیدرلوژيک سالی خشک ام و قبل هواهناسی

 هیدرولوژیکی سالی خشک -9
 آب مخامن افت و سرحیهای  هريان سريع ااهش هیدرولوژيکی، سالی خشک
 هیودرولوژيکی  سوالی  خشوک . اند می بررسی را هارودخانه و ها دريااه ميرممینی،
 .اف د می اتفاق اشاورمی و هواهناسی سالی خشکام  ديرتر معموالً

 اجتماعی -اقتصادی سالی خشک -4
، آب فیزيکوی  اه امبود اف د می اتفاق موقعی اه ماعی -اق صادی سالی خشک

 توأثیر  اق صوادی  ااالهوای  و تقاضوای  عرضه همچنی  و انسانی هوامع روی بر 
 . گاارد می
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 و سیل سالی خشکدالیل وقوع 
     هوناخ ه  سوالی  خشوک  ی اولیوه  و اصلی عامل عنوانه ب اقلیمی عوامل اند هر
 یپديوده  یاننوده  تشوديد  و مووثر  عوامول  يرسوا  نقوش  ام تواننمی اما هوندمی

تغییور   ،تراهوی هنگول  مولال  مموی   ااربری در وسیع تغییرات همانند سالی خشک
 اوه  بوزر   سودهای  ساخت قبیل ام عمرانی عملیات يا و خاك تخريبری، اارب

 ام. بوود  غافول  دهنود می قرار تاثیر تحت را آبخیز حومه هیدرولوژيکی مشخصات
 هوای  آب ام رويوه بوی  بورداری  بدوره  ،سوالی  خشوک  تشوديد  در موثر عوامل ديگر
 نامناسوب  هوای  روش و مفور   ارای ام ناهی اراضی تخريب. باهدمی ممینی مير

 را سوالی  خشوک  اثورات  بادی و آبی فرسايش هاآن م عاقب و آبیاری و اشاورمی
 آب هواب  ظرفیوت  اواهش  موهب سرحی خاك رف   بی  ام. نمايندمی تشديد
 خواهد سیالب بروم به منجر نداي ا و ميرممینی هایآب تغايه انامک عدم و خاك
 سوالی  خشوک  و سویل  است خشکی نسب ا سرممی  اصوال اه ايران اشور در. هد

 .يکديگرند همزاد
 

 سالی خشک اثرات

 :شامل جانوری هایگونه بر وارده خسارات-1

 وحش حیات و ماهیان ميس گاه تخريب و ااهش ای،گونه تنوع به خسارت 

 اافی غاای و آب امبود لحاظ به وحشی حیوانات رويهبی مداهرت و اوچ 

 (آب نزديک هایگونه تمراز دلیل به)هکار پايریآسیب افزايش 

 خرر معرض در هایگونه در تنش و بیماری افزايش 

 محلی انقراض و وحوش همعیت و باروری ااهش 
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 و بواقرقره  دو،تی ابک، همله ام وحشی پرندگان گااریتخم و گیریهفت عدم 

 هاآن همعیت ااهش درن یجهو  ...

 ن یجوه  در بیشو ر  میر و مر  و وحش حیات بی  در مخ لف هایبیماری بروم 

  اشاورمی تولیدات با ارتبا  افزايش

 پرندگان ميس گاه اه ساخت انسان و عیبیط آبی هایميس گاه االر هدن خشک 
 .باهد می آبزیانار و مداهر

 :شامل هیگیا جوامع به خسارت -2

 درخ ان ويژه به ایگونه تنوع به خسارت 
 در و مرتعوی  و ایعلوفوه  گیاهوان  هودن  خشوک  گیاهی، پوهش هدن ضعیف 

 وحوش غاايیِ منجیره در اخ الل ن یجه
 درخ ان ی وسیله به هده حفاظت مناطق و سبز امربندهای به خسارت 

 گیاهی نادر هایگونه نابودی و تدديد 

 سالی خشک درهنگام گیاهی آفات هجوم 
 هاسومی آتش تعداد و هدت افزايش 

  :شامل کشاورزی خسارات-3
 ام آبگیوری  های سردهنه و قنوات مهکشی، و آبیاری هایهبکه ،ندرها تخريب 

 .هارودخانه

 پمپاژ های ايس گاه و هااشمه به وارده خسارات 

 هاآن مفید حجم ااهش و رسوبات ام سدها و مخامن سريع هدن پر 

 هوای راه خصوصواً  هوا راه هوبکه  همچوون  رفواهی  و ميربنايی ورام به خسارت 

 ... و برق و آب هدن قرع و نیرو ان قال خرو  تخريب روس ايی،

 :شامل تاثیر بر جوامع انسانی -0
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 های انسانی هیوع بیماری 

  بروم آهف گی در هامعه 

 های اخالقی و اه ماعی  وقوع مداهرت و سپس ناهنجاری 

 روس ايی اطقمن در ساا  همعیت ااهش 

  وقوع هن  و نزاع بر سر منابع طبیعی ام همله آب و غاا 

 دامی و اشاورمی محصوالت قیمت افزايش 

 اشاورمی بخش در گااریسرمايه ااهش 

 آب تامی  ی هزينه افزايش 

 اشاورمی محصوالت واردات افزايش 

 فقر افزايش 

 خاك کیفیت کاهشنیز  و شدید فرسایش دلیل به خاك نابودی -5

 (هاآلودگی انتشار و خاك فرسایش سبب به) هوا کیفیت بر ثرا -6

 غباار   و گارد ) بیناایی  تواناایی  و اندازها چشم کیفیت کاهش -7

 (پوشش گیاهی
 

 سالی خشک یتیرمدراهکارهای 
آب در  ی انندهبخش مصرستري  الی، اشاورمی مدم ی به عنوان يک قاعده

در سورح هدوان و در   نیوام بوه آب    ،به طور الی. اشورهای در حال توسعه است
در ايران منابع آب را بايود بوه   . در حال افزايش است ايرانآب اشور خشک و ام

بايد  بر همی  اساس .توسعه و عامل الیدی در توسعه پايدار هناختعنوان محور 
مراعوت،  باغبانی، های مخ لف اشاورمی ام همله راهکارهای مناسب در ميربخش

 .  ، هنگل و مرتع اتخاذ نمودهیالت، رداریو منبو دام و طیور
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 در بخش باغبانی سالی خشک مديريتراهکارهای  -الف

 منظوور  به هزينه ام و اواک سدهای و احداث سرحی های آب آوری همع -1
 آب ی ذخیره

 آب ی ذخیره اس خرهای پوهش و ساخت -2

 سالی خشک به مقاوم گیاهی ارقام ترويج و معرفی -3

 بواالبردن  منظوور  بوه ( فشوار  تحت) آبیاری نوي  ایه سیس م ترويج و توسعه -4
 آبیاری راندمان

 
 
 
 
 
 

 ای نمای هماتیک ام آبیاری قرره -5هکل 
 

 بور  تااید با آب تلفات ااهش آن تبع به و آب ان قال مسیرهای دادن پوهش -5
  لوله ام با اس فاده آب ان قال

 های ب نی احداث اانالبامسامی قنوات و  ترمیم و -6

هوا و   اودهای پ اسوه و ريزمغوای   مانند مناسب هیمیايی ودهایا ام اس فاده -7
 آبی ام و خشکی به گیاه مقاومت افزايش هدت اودهای ميس ی

 آب مصورس  توقوع  ی باالبرنده و رهد ی اننده تسريع اودهای مصرس عدم  -8
  امته اودهای مانند
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 در اوون ( درخ ی سیب بخصوص ها میوه اامل حاس تا) ها میوه اردن تنک -9
 .باهد می میوه ام تر مدم ،درخت حفظ بحرانی هرايط

 هرم های عف با مبارمه ی وسیله به باغ در تعرق سرح ااهش -01

 مخلو  اردن آن بوا  قسمت آبگیر درخت و پخش اودهای آلی پوسیده در -00
 خاك

 در سرح باغ...( ااه والش، پالس یک و)  پوش يا خاك اس فاده ام مالچ -02

بوه هوای هووی خواای و اانوال      ای پالسو یکی  ه ان قال آب ام داخل لوله -03
 های آب االمکان اس فاده ام پالس یک در اف هوی ح ی  سیمانی و

 و( مده ، بیموار  بوارده، آفوت   ام   ودرخ ان مس)سرح باغ  مقداری امحاس  -04
 بارده  هوانِبه درخ ان دس رس  آب درتخصیص 

 هاس پاهوشو حامناسب  های ممان در سبز و خشک هرس عملیات انجام -05

 درسوپرهاذب  مواد ام اس فاده پرلیت و يا مانند الرطوبه هاذب مواد ام اس فاده -06
  درخ ان آبگیر سرح

 (آبیاری به صورت منظم در تاخیر) آبیاریاس فاده ام روش ام -07

اس فاده ام دس گاه تانسیوم ر برای تعیی  ممان مناسب آبیاری و تعیی  نیوام   -08
 آبی 

 . اشاورمی محصوالت ی بیمه -09

 در بخش زراعت سالی خشک مدیریت راهکارهای -ب

 هرم های فلع با مبارمه ی وسیله به مزارع در تعرق سرح ااهش -5

 نیوام  ام وری  آب به اه ارقامی و اشاورمی محصوالت مودرس ارقام ااهت -2
 .دارند



15 

 

 بور  تااید با آب تلفات ااهش آن تبع به و آب ان قال مسیرهای دادن پوهش -9
 لوله ام اس فاده با آب ان قال

 
 دار هیدروفلوم دريچه های لوله -9و2هکل 

 بوا  اشواورمی  اراضوی  آبیاری در آب تلفات ااهش و آبیاری راندمان افزايش -0
 ترويج اصول آبیاری صحیح برای مارعی  و آمومش

بسو ر  ام قبول  سوامی  و آمواده  و رعايت تاريخ ااهتهای پايیزه توسعه اشت -1
 الت آسمانینزو ام گیری حداالرهدت بدره اشت ،

 اننده رهد ملل اودهای امته  مصرس اودهای تسريعااهش  -6

 پ اسه اودهای طريق اس فاده ام آبی ام  افزايش مقاومت به ام -7

   یخشک به مقاوم گیاهی ارقام ترويج و معرفی  -8

 و ميرممینوی  آبیواری  هوای  سیسو م  ام اس فاده با خاك سرح ام تبخیر ااهش -3
 غیره و اهیگی های مالچ ام اس فاده همچنی 

 
  
 
 
 
 

 یاری ميرسرحیسیس م آب -1و  0هکل
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هووامل  حفوواظ ی اشوواورمی. حفوواظ ی اشوواورمی هووامع طوورح اهوورای -51
 هووای روش اوواربرد گیوواهی، بقايووای نگدووداری قبیوول ام فنووون ام ای مجموعووه

 و عبوور  ان ورل  سوبز،  اوود  ااربرد مراعی، تناوب ورمی، خاك بی و ورمی خاك ام
 پدو   هوای  پشو ه  بوا  بس رهای ام اس فاده و اشاورمی های ماهی  و وسايل مرور
 . است
 
  
 
  
  

 و مرسوم خااورمی حفاظ ی -7هکل                 اشاورمی حفاظ ی         -6هکل          

 بواالبردن  منظوور  به( فشار تحت) آبیاری نوي  های سیس م ترويج و توسعه -55
 آبیاری راندمان

   
 ای  دس گاه آبیاری بارانی عقربه -3هکل           (ذرتگیاه ) نوع تیپ ای آبیاری قرره -8هکل

 
 

 دس گاه آبیاری بارانی غلران -51 هکل           روش آبیاری بارانی االسیک        -3 هکل
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 هوای  سیسو م  سواخ ار  اصوالح  منظوور  به علمی و هامع های برنامه تدوي  -52
 و طراحی ،اراضی سریحت صحیح عملیات اهرای ام قبیل مزارع در سرحی آبیاری
 هملوه  ام آب هوای  اننده توميع ام اس فاده سرحی و آبیاری مناسب سیس م اهرای
 فارو به ندر ام آب ان قال هدت سیفون و( هیدروفلوم) دار دريچه های لوله

 
 اس فاده ام سیفون هدت ان قال آب ام ندر به فارو -52و  55هکل 

 

 ای های گلخانه اشت ی توسعه -59
 .زه و نشايی محصوالت مراعیاشت مکانی -50

 اننده و حفظ رطوبت خاك به عنوان ذخیره آلیاس فاده ام اودهای  -51

 آب مصرس اه گیاهانی محوريت با مراعی محصوالت اشت الگوی اصالح -56
 .دارند ام ری

 در هرايط امبود آبمانند روی تیمار بار با عناصر غاايی میکرو  -57

ی و همچنی  آبیاری تکمیلی در آبیاری در مراعت آب های ام اس فاده ام روش -58
 مراعت ديم

 مراعیمحصوالت  ی بیمه -53

شوکیل  بوا ت ايو   . هوای موايکوريز   اس فاده ام اودهای ميس ی ام قبیل قارچ -21
ها با خاك و رطوبت اطوراس   گیاهان، سرح تماس آنهايی در اطراس ريشه  هبکه

  .دهند برابر افزايش می 5111تا  51بی   و نیز عناصر غاايی موهود در خاك را
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 مايکوريز بر ريشه و قدرت هاب آن تاثیر اس فاده ام اودهای ميس ی -52هکل 

 
 طیور و زنبورداریدر بخش دام   سالی خشک مدیریتراهکارهای  -ج

 های مولد  دام حفظتولید و های مس  و ام دام حاس -5

 های سنگی  در دام مصنوعی انجام تلقیحهای نر گله و  دام ااهش -2

  تانک اس فاده ام فلشها و  های آبرسانی در مرغداری سیس م سامی پاك -9

 احداث سايبان هدت اس راحتدر ساعات گرم روم و عدم ارای دام در مراتع  -0
 ها  دام

هدوت   رومهوای بوارانی و سورد   در فصول ممسو ان در   هوا   تعلیف دسو ی دام  -1
 ها نرژی بیش ر در دامام تخريب مراتع و مصرس ا هلوگیری

هوای سوبک و هلووگیری ام تونش      خنک نگوه داهو   دام   دته اینی پشم  -6
 گرمايی در فصول گرم سال

در صوورت  اس فاده ام سیس م بس ه گردش آب ام طريق اسو خرهای ذخیوره    -7
 های خنک اننوده پوهوال در واحود مرغوداری صونع ی، بورای       اس فاده ام سیس م
 رفت آب هلوگیری ام هدر

اری فضای سبز و درخ ان اطراس ای هدت آبی آبیاری قرره ام سیس ماس فاده  -8
 ها روری و مرغداریدامپ

 عسل منبورالنی بیمه دام و طیور و  -3
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 شیالت بخش در سالی خشک مدیریت راهکارهای -د
 ب،آ برگشوت  الک روپموپ  نظیر مکانیزه ادوات به ماهی پرورش ارعمز تجدیز -5

 مزرعه در اضرراری برق و ژنراتور نصب و سام ااسیژن ها، هواده انواع فیل ر، درام

  (UV)وی يو  دس گاه نظیر هیمیايی تصفیه های سیس م نصب نیز و

 تولید ريزی برنامه و مزارع در ای اليه تولید سیس م ام اس فاده و تولید مديريت -2
 بوی آ اوم  مموان  در و باهد  داه ه وهود بیآ ام ممان در تراام حداقل اه طوری به

 .دنباه  داه ه وهود مزرعه در دارند بیش ری مقاومت اه باال ومن با ماهیان

 ام هلوگیری برای بآ در موهود ااسیژن با م ناسب ماهیان ی تغايه مديريت -9
 بآ هدن لودهآ و غاا پرت
 آب دمايی تعديل و تامی  منظور به ااه بیآ منبع ام اس فاده -0

 ماهی پرورش مزارع نمودن بیمه -1

 برداران بدره آمومش -6
 

 بخش منابع طبیعیدر  سالی خشک مدیریتراهکارهای  -ه 
برای افزايش نفووذ آب در خواك و   و هنگلی  مرتعیپوهش ی  حفظ و توسعه -0

 .، ااهش فرسايش آبی و بادیآب سرعت روان ااهش

 مرتعتعادل بی  دام و  رعايت -2

 عدم هخم مراتع هدت اشت ديم -3

 انی و تامی  سوخت ام مرتع ههلوگیری ام بوت -4

  ايیان و عشايرسرعايت فصل ارا توسط رو -5

 داری ت اصول مرتعرعاي -6

 كاري بادام در شهرسزتا   نهال -81شکل  سومی در مراتع هلوگیری ام آتش -7

 گچسارا 



21 

 

 داری باال بردن سرح فرهن  مرتع -8

 داری آمومش مقررات و مديريت علمی و اصولی مرتع -9

 اری د و آبخوان آبخیزداری اهرای عملیات -01
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 دانشوگاه  ان شوارات  ايران، در آن با مقابله های راه و سالی خشک .(5986. )پرويز اردوانی، -0
 .932 ص تدران،

كزاري   آبخيز داري نهزال  پرمژه  -84شکل

 همززراه بززا بنززك رسوبييرسززني  معتزز  

 ئ شهرستا  بهم

شهرسزتا   پرمژه كپه كاري در  -85شکل

 با مشاركت مردم  دنا

پزرمژه آبخيز داري بنكسزني      -86شکل

 معت  سرچنارشهرستا  دنا


