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 یسرحدا آب. مدیریت منابع ۷

 بآمدیریت جریان     

 ن مستفید ذیدخل از آ کشورهایت سوق داده شود، تا تمام و در راه درس شدهب تنظیم جریان آ

 (  ۲.۷ ۱،۷شوند ) جدول 

 

 انرا یا اورد می بار را ذیل مشکالت هایدرولوجیکی، گیری اندازه موجودیت عدم: ۱،۷ جدول

 (after Smakhtin and wichelns) میسازد اممکنن

 

 . لوجیکی هایدرو های رژیم باالی اقلیم تغیرات تاثیر مراقبت. ۱
 .هوا و آب تغییرات اثرات تحت هیدرولوژیکی های رژیم در سازگاری اقدامات طراحی. ۲
 میتواند که الصحه حفظ و آب مورد در متحد ملل انکشافی هزاره اهداف ساختن اورده بر. ۳

 . کند اصالح ی راروستای آب تهیه خورد های پروژه دیزاین

 .آب جریان محیطی مناسب تطبیق توسط آبی محیط محافظت. ۴

 امکانات که آب تقسیمات در موافقه یا آب باالی منازعات اساس بر سرحدی آب مدیریت بهبود. ۵

 . میرسد نظر به ناممکن آن تطبیق
 است، کمتر آن معلومات که مناطقی برای جهانی هایدرولوژی شده اصالح و دقیق مودلهای. ۶

 . میباشد دوستانه بشر های کمک از شکل یک که  میکند تهیه معلومات

 

 .جنوبیدر اسیای مرکزی و  گیری هایدرولوژیکیوضع ضعیف اندازه دالیل برای :  ۲،۷جدول 

(after samakhtein and wichelns) 

و هایدرولوجیکی توسط مردم و سیاستمداران فهمیده نه . مفاد جمع اوری داتایی متیورولوژیکی ۱

  .شده است

نرا و هایدرولوجیکی به شکل منفی توسط کسان که اورولوژیکی مفاد جمع اوری داتای میت .۲

و ارزش  اولیه بودهکه این یک کار انها فکر میکنند  ازیر .داده شده استجمع و ذخیره می کنند 

  .علمی ندارد



رولوژیکی و اینست که این موضوع یعنی جمع آوری داتایی میتون . ضرر عمده آ۳

  .گان اولویت های دیگر دارندکه تمویل کننده  زیرا .هایدرولوجیکی فاقد تمویل اند

کارمندان،  کم و معاشیننگ عدم موجودیت منابع برای تر ،پرسونل تربیه شدهعدم موجودیت  .۴

  .دیگر استمشکل 

میتود  ینزه زیاد تخمین شده است که جای گزاز اندا داتامتاسفانه توان جمع اوری میتود جدید  .۵

 نوی شود.عنع

 دارد.وجود ن ،تعریف شده شریک ساختن  داتامیکانیزم  .۶

 .ستل اندازه گیری نی. اهداف قاب۷

مورد باید  اینپنداشته میشود و تخطی دراتاتی هایدرولوژیکی بحیث مسایل امینیت ملی د .۸

 ان به شکل علمی برای کمک به مردم استفاده شود.اند که از و نمتیوگیرد صورت نه 

 . نداردرای شریک ساختن معلومات وجود ب انگیزه زیاد.۹  

 

 

 از بین بردن جای که امکان دارد منطقه علیای آب  باید محافظت شود از مدیریت سؤ تا ،

) باید جلوگیری شود. وغیره بآ ، پمپ کردن بیش از اندازهحیوانات بیش از حد  تربیه  ،جنگالت

 (۲.۷جدول 

  ًب توجه می خواهد ـ مصونیت غذایی ، تنظیم شهری به منابع آ ۲۱چالش انکشافی قرن  هرعمال

 ( ۵.۷زیست ، توافق با تغیر اقلیم ) جدول  ، حفاظت محیطونیت انرژی ئشدن سریع ، مص

 

و   SEEA waterجاگزین شده  دران پالیسی سازن منابع معلوماتی و کمک به اوی: عن ۵.۷جدول 

 ن سازی روش ها، مفاهیم و تعریفات که با تهیه آب درهمگوتوسط ملل متحد که در مورد تالش ها 

 (United Nations, 2012) .مختلفمناطق 

 .ذخیره و جریان منابع در محیط  .۱

و خارج شدن آب ( water abstraction )ب ه باالی محیط توسط اقتصاد تصفیه آک های فشاری .۲

 ب الوده جدا شود . محیط انتقال داده شود و یا از آب الوده عالوه شود و به که به آ

 .هاخانواده  توسط تولید روند رد  (input)مل اث عین بح. تهیه آب و استفاده از آ ۳

 .استفاده مجدد آن در اقتصاد. ۴



. مصرف جمع آروی، تصفیه، توزیع و برخورد به آب و هم چنان مصارف خدمات که توسط ۵

 ن پرداخته می شود .گامصرف کننده 

 .باید توسط کی پرداخته شودحفظ الصحه  مصارف ومصارف  ینا . تغیر در۶

آب  مخزن برای به حیث از ان استفاده و یا شده دسترسی به آب تصفیه نامه اجازه برای پرداخت. ۷

 .الوده

 طول در هیدرولیک های بنا سازیزیر در گذاری سرمایه همچنین و محل، در هیدرولیک سهام. ۸

 .حسابداری دوره

  .ب به شکل موثرآ. تشخیص منابع ۹

 ب.آ. بهبود موثریت ۱۰

 ن .گانده ب در تمام بخشهای استفاده کنآ. داشتن تا ثیرات مدیریت ۱۱

 حاصل شود. ارزش بیشتر هازیربنا اری در گذاز سرمایه  ۱۲

 .کردن از آباستفاده وصل کردن و  ۱۳

 گ کردن معلومات از منابع مختلف بودهقادر به هماهنیتم معلومات معیاری که . فراهم کردن سس۱۴

  .شود استفاده ها برای شاخص ندخل باشد و از آو مورد قبول جوانب زی

 ی.گیردرتصمیم  ساختن جوانب ذیدخل شریک.  ۱۵

 

 

 است  شده توصیه اطراف کشورهای از برخی با افغانستان برای مشترک هیدرولوژی های فعالیت

 )۴.۷، ۳.۷) جدول .

 

 توصیه اطراف کشورهای از برخی با افغانستان برای مشترک هیدرولوژی های فعالیتجدول :  ۳.۷

   (after Omar, 2013).است شده

 و حالت ایستگاه های، موقیت وسایل تقالانمعلومات ست که دارای ل اوراق گرداوری. ۱

تمرکز  که گرفته شود )در نظر  ان  برای عصری ساختنها و پالن  هایدرولوژیکی و نیازمندی ها

 .(باشدپنج بیشتر به سرحد بین المللی دریای 

شریک ساختن و تبادله داتای و موافقات در مورد  تثبیت نقاط تماس و مسوده طرزالعمل ها. ۲

 آن، تاسیس شود.یی پیشگوتاریخی در مورد سیالبها و  رولوژیکی به شکل منظم و داتایمیتو



یالت برای نصب ستیشن های جدید اتوماتیک هایدرولوژیکی در شیرخان بندر در امتداد . تسه۳

  .دریای پنج

  .تالش شود که تبادله داتا امتحان شود .۴

  .از ساختن ستیشن جدید هایدرولوجیکی حمایت شود Ayvajدر   .۵

استفاده از روش های  .متر ۴۵۰۰ -۲۰۰۰صوصاً در ارتفاعات . تثبیت مراقبت پوشش برف ، خ۶

 عام برای جمع اوری داتا و تبادله داتا 

 ن وری و تبادله داتا در مورد آجمع ا. سروی و ارزیابی مشترک یخچال ها و ۷

 

 توصیه اطراف کشورهای از برخی با افغانستان برای مشترک هیدرولوژی های فعالیت:  ۴.۷جدول 

 (after Omar, 2013) است شده

 پذیری انعطاف سازگاری، باالی  ملی و فعالیتهای در مفاهمه معلوماتتبادله تجارب و تاسسیس   .۱

  .تغیرات اقلیم وکاهش

دهی قبلی  داتا برای خدمات زراعتی و میتورولوژیکی و کار مشترک در هوشدار تباله تجارب و .۲

  .الی و سیالبهاسشکملخ، خو کاهش حادثات افراطی مربوط اقیلم از قبیل هجوم 

وار سرحدات، در ر جوع حیات که اهمیت جهانی دارد دقبت تنافعالیت مشترک در حفاظت و مر .۳

 طالقها، مسکن و انواع مهاجر و دهلیز های ایکالوجیکی.ساحه حفاظت شده، با

  .ه دریای امو. نقشه منابع جنیتکی و خدمات مهم ایکوسیستم در علیای حوز۴

و احیای   ( Afforestation)جنگالت ساحه به کردن  تبدیلگرام های یالت در مورد پرو. تسه۵

مول مستند ساختن تجارب به ش ،ت زمین به شکل دوامداریدیرو م  ( Reforestation)جنگالت 

  .ن دوام دادنخوب و به آ

صهای مشترک و و وضع محیط در حوزه پنج  امو، شاخسروی مشترک ارزیابی کیفیت محیط  .۶

  .اولویتهای مشترک

تم معلوماتی ش محیطی و شریک ساختن سیسرمورد گزاننگ در یبلند بردن ظرفیت کاری و تر .۷

 .یای امودر کشور و والیات در حوزه در

 یننگ شاگردان.و تر بو تجارب خو پیروزی ها ،اگاهی عامه برای بلند بردنیکجا کار کردن  .۸

 



 

 را در ب آ امد  و رفتو محاسبه  ندازه گیری، که استا  موجودب فعالً سسیتم محاسبات بیالنس آ

 (۷.۷،  ۶.۷) جدول  می اورد.استفاده از اب برای موثریت بیشتر اب بدست 

 

، نه اين که بر يگر به ترتيب الفبا تنظيم شده: تعريفات آب در محاسبه + آب و جاهای د۶،۷جدول 

 . (after Karimi et al., 2013a)اساس دريافت و رسيدن آب به حوزه 

آب قابل استفاده ) بهره برداری( منفی جريان آب  (:Available waterآب قابل دسترسی)

استفاده باشد منفی شود، آبی است، که در ساحه جوزه از آن  ريزرف شده و جريان آبی که غير قابل

 استفاده شده ميتواند. 

ه می کند رفيد از آب به مقدار معقول آب اشااستفاده م (:Beneficial useاستفاده مفيد از آب)

  صنعت،  حيوانات، ی، براها دهاواصرف جلوگيری شود، از آب در خان که در استفاده از آب از

ابياری، معادن، حيات وحش، تفريگاه، خاموش کردن آتش، جلوگيری از گرد وخاک، توليد  تجارت، 

 انرژی استفاده می شود. 

استفاده از  : (Conserved land useاستفاده کردن از زمين به شکل محافظت شده)

ت محافظ که گرفته شدهم طبيعی که برای حفاظت در نظر زمين که در آن شرايط  محيطی و ايکوسيست

 . ها را نيز در بر ميگيرداز بحر

تمام تبخير و تعرق يک منظره +  جريان آب  (: Depleted waterاز بين رفتن يا تخليه آب)

 استفاده شده ) استفاده تنظيم شده از آب + جريان فرورفتن آب(.

 یاب دريا، ذخاير، جهيل ها و آب زير زمين : (Exploitable waterاب قابل بهره برداری )

 وجريان ريزرف آب مورد استفاده قرار گيرد، آب قابل  بهره برداری است. برای به کار بردنکه 

مجموع مقدار آبيکه به ساحه حوزه دريا  (:Gross inflowجريان ناخالص آب به حوزه آب)

جريان دارد به شمول بارنده گی + هر نوع جريان های آب از سطح زمين و يا منابع زيرزمينی که به 

 زه آب جريان دارد. حو

(Landscape Evaporation Transpiration):  آب که به شکل مستقيم از دروان آب

 طبيعی  بدون عرضيه مصنوعی تبخير و تعرق می شود.

عناصر منظره را نشان می دهد، از    (: Managed water useاستفاده منظم از آب )

 جريان آب استفاده شده،  آب خود را حاصل می کند.



برای افزايش استفاده از  (: Modified land useاستفاده از زمين به شکل اصالح شده )

 منابع زمين،  تعويض نباتات اصلی، پنداشته می شود. 

: بعد از اصالحات در تغيير ذخيره (Net inflow) جريان آب خالص به سوی حوزه دريايی

(∆S) تعرق آب را برای منظره و آب قابل ، جريان ناحالص آب به سوی حوزه آبی را که تبخير و

 بهره برداری را نشان دهد. 

 

 After Karimi et al,2013)اند. مشخصات مشابه یراداطبقه بندی استفاده از زمین که برای مدیریت  ۷.۷جدول 

         استفاده از زمين         آب   

 _______________˄___________________________________ 

شدهتنظيم    حفاظت شده             استفاده شده  تغيير شده   

 پارک های ملی حفاظت شده

 

حفاظت يک طرف قرار 

 داده شده است 

 يخچالها 

 ساحات ساحلی حفاظت شده

 جنګالت طبيعی بسته 

 جنګالت باران استوايی

 جنګالت طبيعی باز

 سوانای چوبی

 سوانای باز

 سوانای متفرق

 زمين بته دار

 علفچر  طبيعی

 دشت ها 

 کوه ها

 احجار

 ميدانها سيالبی 

 زمين هموار مد وجزر

 زمين های برهنه

 زمين های المزورع

 Moore Field 

 باطالق و جبه ها 

 نوع مهاجم خارجی 

 يخ های دايمي

 درخت های پلنتيشن 

 علفچر للمی

 محصوالت للمی

 مواد سوخت حيه للمی

 پارکهای للمی

 ساحه انبار مواد فضله

 Wadisواحه و 

 سرکها و کوچه ها

 ساحه حومه شهر 

 علفچر ابياری شده 

 محصوالت ابياری شده

 ميوه جات ابياری شده 

مواد سوخت حيه ابياری  

 شده

 ذخاير آب، کانالها 

 ګرين هوز

 Aquacultureکست آبی 

 ساحه مسکونی

 ساحه صنعتی

 پارکهای آبياری شده

 ساحه زير سيالب

 ساحه معدنيات

حوضها که تبخير از آن 

 صورت ميګرد

 بستر پاک کردن آب الوده

 توليد برق 

    

    

    

    

    

    

 

 



 آب آبی ) بر اساساب را  نست که استفاده و فعالیت مختلفیک میتود محاسبه اب ایblue 

water ), آب سبز (green water ( و آب خاکی )gray water)   ۱.۷محاسبه کنیم ) شکل ،

۲.۷) 

  
 تیر) ساحه در گی بارنده. دریایی حوزه در blue,green,gray اب جریان کارتون  conceptual  مودل :۱،۷شکل

 after) دریا و زراعت صنایع، شهرها، در آن آب و دهد می نشان را آبی آب جریان( آبی روشن و بزرگ

Falkennmark and Lanner Stadt 2005   )مصرف به زراعتی تولیدات برای آبی آب این از قسمتی است شده تقسیم 

 میگیرد صورت( تبخیر جریان یا سبز آب)  آب یا مرطوب سطح از تبخیر و نباتات برگ از transpiration که رسد می

 پاک هم شده برگشت آب جریان. است ملوث آب برگشت جریان  Gray آب جریان. شود می یاد مصرفی استفاده نام به که

 . میتواند شده

  

 

 after (falkenmark and )سبز در حوزه دریایی جهان بیشتر از ده هزار قبل در حال تغیر  بی وآب آجریان  :۷-۲شکل 

Lanner Stadt.2005   ترول نساحه بدون مداخله اغاز میشود وقتی که انسان ک زنده گی در در سابق: الف است در دست چپ

وقتی که انسان به پیمانه وسیع زراعت  .میدهدنشان ن در سطح جهاجنگالت  داز بین رفتن بسیار زیا :بگرفت. محیط را بدست 

 محصوالت و زراعت است که در نتیجه وقتی که رشد نباتات افزایش یافتهمگانی ج: وقت اصالح و بهبود  .را اغاز کرد

بیاری از آقت و در اینب است . آافزایش استفاده از  زماند: خطی که سایه را نشان می دهد ،  .ب ابی را کاهش دادآجریان 

 گرام مطابق مقیاس نیست ( ب زیرزمینی افزایش یافته است . به همین ترتیب تبخیر از ذخیره نیز افزایش یافته است ) دیاآدریا و 

 



 محاسبه اب water accounting plus (WA+) محاسبه برای موقعیت تمام ابهاو  یتم عالیسس

 انواع جای که تمام  water resource base sheetت که در اول در سب در کشوراپروسه آ

 (  ۸.۷، جدول ۳.۷سال اندازه میشود ) شکل هر ببرای آ (blue waterآب آبی )

 

 

منابع سکیما تیک پریزنتیشن است که معلومات را در مورد حجم آب نشان می دهد . جریان آب   base sheet: ۳،۷شکل

و توسط کدام پروسه آب چگونه ن داده شده است. قسمت وسطی معلوماتی را تهیه می کند که گرام نشادیا در داخل در چپ

در بعضی جاهای معین به پایان میرسد و در راست معلومات در مورد آب قابل استفاده و راپور آب در مورد جریان 

 .(after Karimi et al., 2013)بیرونی آب خالصه نموده است

 

 after) ی آب + محاسبه آب برای شيت های مختلف، شاخصهای عمليه : در ارزياب۸،۷جدول  

Karimi et al., 2013). 

 

 شيتی که اساس آن منابع است: 

 

 اب قابل بهره برداری ) استفاده( کسر   = آب قابل بهره برداری ) استفاده(    

 جريان آب خالص به سوی حوزه دريايی   

 

         ______∆Sfw_________         =                      تغير در ذخيره  

 اب قابل بهره برداری ) استفاده(     
 

     آب موجود     = آب موجود      

 اب قابل بهره برداری ) استفاده(           



 

   بسته شدن حوزه                   =   جريان آب استفاده شده        

 آب موجود              

 

     جريان آب ريزرف شده کسر =  جريان آب ريزرف شده         

    Qout
SW  +  Qout

GW     

 

 

 شيت تبخير و تعرق: 
 

    T        =                                             تعرق     

 تبخير و تعرق       

 

 

    E استفاده مفيد از آب + T   استفاده مفيد از آب کسر =استفاده مفيد از آب  
 تبخير و تعرق      

 

 

    ET  استفاده منظم از آب کسر =استفاده منظم از آب 
 تبخير و تعرق        

 

 

  تبخير و تعرق زراعتی    = تبخير و تعرق زراعتی   

 تبخير و تعرق            

 

 

 

   تبخير و تعرق  آبياری  =     تبخير و تعرق آبياری   

تبخير و تعرق زراعتی           

 

 

 

 

 

 

 شيت توليدی: 

 
 

    توان توليدی زمين  =اندکس خرمن   X کلته زنده نباتی ) بايوماس نباتی(   

 ساحه پوشش نباتی       

 

 

   توان توليدی زمين  =اندکس خرمن   X توليد بايوماس سبز نباتی            

 ساحه سبز نباتی     

 



 

 توان توليدی آب للمي  =اندکس خرمن   Xکلته زنده نباتی للمی ) بايوماس نباتی للمی(   

 ET تبخير و تعرق زراعتی للمی    

 

 

  توان توليد آب ابياری =اندکس خرمن  Xکلته زنده نباتی آبياری ) بايوماس نباتی آبياری(  

 ET تبخير و تعرق زراعتی    

 

 

  متکی بودن  غذا بر آب  =توليدات آبياری سيالبی ) عرقه(    

 محصوالت مجموعی غذا             

 

 شيت بيرون کشيدن آب : 
 

         Qw
GW    = بخش بيرون کشيدن آب از آب زير زمينی  

     _________________ 

     Qw
SW + Qw

GW 

 

 

 موثريت ابيار کالسيک = (ETQ)         تبخير وتعرق ابيار   

    Qw (تبخير و تعرق زراعتی) 

 

 

           QR        = بخش قابل بهبود پذيری   

       QW 

 

QR Recovery 

QW Withdrawal  

SW Surface Water 

GW Ground Water 

 

 Evaporation Sheet  سبز آب (green water )  را که در جاهای مختلف مورد استفاده قرار

 (. ۸،۷و جدول  ۴،۷می ګیرد، محاسبه می کند ) شکل 

 



 
 یا دارد را کردن تنظیم توانایی و شده تنظیم که را عرق و تبخیر پروسه مختلف های قسمت عرق و تبخیر شیت ۴،۷ شکل

 و کردن عرق و تبخیر به فرعی تقسیم از بخش حیث به مفیدیت عالیم و مفیدیت مشخصات و نیست شدن نتظیم قابل که

 .دارد بر در را (after Karimi et al., 2013)  آن از جلوگیری

 

 Productivity sheet  ب انرا تولید می کند ) شکل آکه  عبارت از زارعت و استفاده دیگری

 ( ۸.۷جدول  ۵.۷

  

 
 تولیدی توان و زمین خیزی حاصل بایوفزیک توسط که آب واحد یک در زراعت تولیدات که تولید توان شیت:  ۵،۷ شکل

 (after Karimi et al., 2013. )میدهد نشان را زمین کتگوری چهار در آب

 



 Withdrawal sheet (  ۸.۷جدول  ۶.۷ب کجا می رود ) شکل نشان میدهد که تمام آ 

 

 
 تفاوت شده تنظیم آب از استفاده مختلف انواع و زیرزمینی و جاری آب بین که آب از استفاده یا برداشت شیت  ۶،۷ شکل

 (.after Karimi et al., 2013)دهد می نشان را

 

  میتودولوژی  ب موجود باشد،تم مدیریت آجای که سیس در .به اندازه زیاد ذخیره شودآب باید

 (۹.۷یننگ باید حفظ شود ) جدول اموزش تر

 

: چوکات محاسبه آب + ميتواند تا ثير مداخله مديريت آب و مديريت نادرست زمين زا  ۹،۷جدول 

 . (After Karimi et al., 2013a)ارزيابي کند. 

 . توسعه شهری۱۰     . تخصيص آب۱

 . قطع جنګالت / دشتی شدن۱۱   . کاهش در استفاده از آب زير زمينی۲

 مواد سوخت حياتی . معرفی نباتات۱۲     . نواقص در آبياری۳

 . تغيير در نمونه زراعت و کشت محصوالت۱۳      . باطالقها۴

 . تغيير در نمونه و تمرين کشاورزی۱۴ (…. عصری ساختن آبياری ) از عرقه تا قطره وغيره۵

 . نمکی شدن / کاهش نمک در خاک ۱۵    . احيا کردن مصنوعی۶

 ن حيوانات. از حد بيشتر چراند۱۶    . نګهداری و ذخيره آب۷

 . اهتکال خاک ۱۷     . پاک کردن اب الوده۸

 . اصالح و بهبود توان توليدی آب۹
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https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm7-dari-questions.pdf

