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 مقاله اصلی
 [30/07/1398[                                       تاریخ پذیرش: ]05/07/1398[                    تاریخ بازنگری: ]04/04/1398تاریخ دریافت: ]

 

 چکیده
شود. مدیریت پایدار منابع آب در پاسخ به فشارهای روزافزون ناشی از رشد جمعیت، توسعه دموکراسی آب تلقی میبخشی از عنوان تأمین آب به

 ایران، در آبی هایسازه مهندسی طوالنی رغم سابقهبهاست.  افتهییتجلشناسی، های بوماقتصادی، تغییرات شرایط اقلیمی و تخریب -اجتماعی

 هدف پژوهش حاضر .خوردچشم میتاریخی به آبی هایهای نهفته در سازهکمبود چارچوب مدیریت پایدار منابع آب و بازآفرینی ارزش همواره

 حفاظت و بازآفرینی این های آبی تاریخی شهرهای کویری با معیارهای مدیریت پایدار منابع آب و تأکید بر اهمیت مرمت،سازه مقایسه ویژگی

ای، بررسی منابع مکتوب، اسناد آوری اطالعات، مطالعات کتابخانهابزار جمعتطبیقی است.  -این مطالعه یک بررسی استنتاجی .بودمیراث تاریخی 

رغم هکه ب بود های آبی تاریخی شهر کویری یزد، حاکی از آن. نتایج حاصل از مطالعه ساختار، عملکرد و نظام مدیریتی حاکم بر سازهبودو مدارک 

اند. لذا الگوبرداری و بازآفرینی ها هماهنگی زیادی با چارچوب اجرایی مدیریت پایدار منابع آب داشتههای سنتی، این سازهنقاط ضعف بسیار سیستم

 -اجتماعی حیات گیریشکل و عمل اندیشه، تبیین در عوامل ترینعنوان بنیادیها، بههای حاکم بر ساختار و عملکرد این سازهها و نظامارزش

 پایداری در تمامی ابعاد آن را فراهم آورد. تواند زمینه، میشناسیبوم

 ؛ منابع آبی.بازآفرینی؛ پایداری؛ چارچوب اجرایی؛ ساختار و عملکرد :یدیکل یهاواژه

. 
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 مقدمه -1
دسترسی به آن از حقوق بنیادی بشری  وب مایه حیات آ

دارای مزایای  یی اقتصادی وشود. آب کاالمحسوب می

. تأمین آب شناختی استبومفرهنگی، اجتماعی و 

که برای  عنوان دموکراسی آب تلقی شودتواند بهمی

با افزایش جمعیت و رشد . اهداف توسعه ضروری است

، طراحی توسعههای ناشی از ، تنششهریمناطق 

 و های آبی پرهزینه، همراه با مصرف زیاد انرژیسیستم

ی سالخشک ی،بار نمک هایبحران پذیری در برابرآسیب

و  دقیق و مدیریت ریزیلزوم برنامه یمیاقل ییراتتغ و

 Raucher and)کند گوشزد می راپایدار منابع آب 

Tchobanoglous 2014) .جامعه امروز یچالش اصل، 

 های منابعسیستمو طراحی منابع آب  یدارپا یریتمد

 و نیازهای تأمین اهداف که ضمن یدار استپا یآب

 یکپارچگیحفظ  آتی،حاضر و نسل  اجتماعی

را تضمین  زیستی یدرولوژیکی و محیطه اکولوژیکی،

 یهایستمس (.Durán-Sánchez et al. 2019) نماید

 همراه باتوسعه فرایندهای دهنده ارائه ریداپا یمنابع آب

رفاه که ضمن تأمین  است ینزم و آبمنابع  یریتمد

حیاتی را  سازگانبومی، پایداری و اجتماع یاقتصاد

 (.Gain et al. 2017; Grigg 2008) دهدء میارتقا

 ایران، در آبی هایسازه مهندسی طوالنی رغم سابقهبه

کمبود چارچوب مدیریت پایدار منابع آب و  همواره

 بهتاریخی  آبی هایسازه های نهفته درارزش بازآفرینی

 ایران در آبی سازه تاریخی و اثر هزاران .خوردمی چشم

 و هاآن گستردگی و تنوع دلیلبه که است موجود

 عدم کافی، عدم توجه جمله از مختلف دالیلبه

 ،اندرفته بین از یا نگهداری عدم و برداری مناسببهره

 آن بیم رواز این باشند.رفتن می بین از حال در یا

 ایآینده در ،یابد ادامه روند این اگر که رودمی

 باید یادها و هاخاطره در تنها متأسفانه ،دور چنداننه

 این تاریخی حافظه و پرداخت این سوابق جستجوی به

 نوع هر از خالی پاک و کامالً ،آینده نسل در بخش

که، اینبا توجه به  .(Falamaki 2005)شود  اطالعاتی

 و عمل ،اندیشه تبیین در عوامل ترینبنیادی از ارزش

های ارزش ،است اجتماعی حیات گیریشکل همچنین

های آبی تار و عملکرد، رمز ماندگاری سازهنهفته در ساخ

هایی که هر قومی و ملتی در طول ارزشاست.  تاریخی

کسب را ایجاد،  هاآن ای ازش مجموعهتاریخ زندگی خوی

نقش  ذهن در سؤالبنابراین این  ؛و یا تجربه کرده است

های آبی تاریخی در ارائه گیرد که نقش سازهمی

بر  چوب سیستم مدیریت پایدار منابع آب چیست؟چار

ساختار و بررسی ، پژوهشاین  اصلی فاین اساس هد

های مقایسه ویژگی ،های آبی تاریخیسازه کارکرد

چارچوب های آبی تاریخی شهرهای کویری با سازه

تأکید بر لزوم  اجرایی مدیریت پایدار منابع آبی و

 مدیریتهای در طراحی سیستم هااین ارزشبازآفرینی 

 است. منابع آبیپایدار 

 چارچوب نظری تحقیق -2
 مدیریت پایدار منابع آب - 2-1

ی دو جزء ذات طوربه مدیریت منابع آبو  یدارتوسعه پا

 یندفرآ یک یداریپا .هستندناپذیر از یکدیگر تفکیک

و درک بهتر  یکارتباط نزد یجادمستمر با هدف ا

 بهینه هردو استتعامالت و  یعیطب ی،انسان یازهاین

.(Wallace et al. 2003) مدیریت پایدار رو از این

و تأمین نیازهای نسل حاضر و آتی به  یدبا ،منابع آبی

. یکپارچگی محیط زیستی و هیدرولیکی بپردازدحفظ 

برای بنیادین  ءجز پذیری و سازگاری دوانعطاف

پایدار یریت از طریق مدکه  آوری هستنددستیابی به تاب

مدیریت مدیریت پایدار نوعی هستند.  حصولقابل 

ترکیبی از دو رویکرد مدیریت  و مشترک سازگارانه

پیچیدگی و عدم قطعیت است. مدیریت سازگارانه 

که با استفاده  یادگیری توأم با عمل است ،رویکرد علمی

انجام  بروز از بازخوردهای سریع اطالعات علمی

مشترک از طریق مشارکت پذیرد و مدیریت می

 دیآیم درهای مختلف به مرحله اجرا مسیست
(Armitage et al. 2008; Wilkinson 2012). 
 ،مدیریت سازگارانه یک فرایند بازخورد اطالعات است

های فرایند بازخورد گروه ،که مدیریت مشترکحالی در

ترکیب این دو بازخورد،  .نفوذ استنفع و ذیذی

های سیستمی در برابر ای افزایش پاسخای را برزمینه

 توان عنوان نمودمیبنابراین  ؛نمایدانواع تقاضا ایجاد می

که مدیریت پایدار منابع آب هر دو رویکردی مدیریتی 

را برای سازگاری بیشتر و یکپارچگی منابع آب شهری 

 Keath and Brown 2009; Brown) آوردفراهم می

تبیین سیستم مدیریت منابع پایدار آب 
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et al. 2009). مدیریت سازگارانه  ،به دیگر بیان

پذیر در ی متنوع و انعطافهاحلراهارائه مشارکتی با 

ابعاد مختلف تکنیکی، اجتماعی،  ،های چندگانهمقیاس

ساز گرفته و زمینه نظر دراقتصادی و اکولوژیکی را 

 ;Keath 2009 پذیری بیشتر استپایداری و انعطاف

Brown et al. 2011).Brown and.) تغییر  امروزه

برداری از منابع های نامناسب بهرهشیوه و شرایط اقلیمی

در  ویژهههای کیفی و کمی منابع آب را بآبی، بحران

لزوم مدیریت  بر امر نیهماست.  زدهرقممناطق کویری 

های مختلف تأکید صحیح و پایدار منابع آبی در مقیاس

 ورزد.می

 منابع آبی هایچالش -2-2

عمیق و نیمه  هایچاه حفرهایی نظیر فعالیتامروزه 

نامناسب  هایراندمان پایین آبیاری، سیستم ،عمیق

 وجود عدم توزیع، هایضعیف شبکه عملکرد آب، عرضه

 تخلیه ، تصفیه وآبزره آوریجمع هایسیستم

افت سطح ایستابی آب، کاهش  به منجر، هافاضالب

ه دش اراضی فرونشت و آلودگی کیفیت آب، افزایش

 عنوانمنابع آب به همچنین عدم تخصیص بهینه. است

گذاری صحیح و دیدگاه ارزشیک دارایی مشترک، عدم 

های سیاسی روز درگیریبای را برای نگر زمینهبخشی

های منابع چالش مجموعه (1) جدول. ایجاد نموده است

 کند.بیان می اختصاربهنظران آب را از دیدگاه صاحب

 های مدیریت منابع آبچالش -1 جدول
Table 1 Water Resources Challenges 

 رفرنس چالش بخش

 

 

 

 یشهر

 Dawadi and Ahmad (2013); Van Rensburg (2016) مدیریت تقاضا

 Daigger (2009); Van Rensburg (2016) مشکالت کیفیت آب

 Schaible and Aillery (2012); Marlow et al. (2013) فناوری جدیدهزینه اتخاذ 

 Jiang (2009); Van Rensburg (2016) یشهر یعرشد سر

 Gleick (2014); Conde (2014) درگیری سیاسی

 Kaveh and Hosseini (2009); Daigger (2009) هاهرزآباتالف آب و 

 

 

 یکشاورز

 Le Maitre and Colvin (2009); Van Rensburg (2016) منابع آبعدم تخصیص بهینه 

 Inocencio et al. (2007) منظور آبیاریها بههزینه زیرساخت

 Russo et al. (2014) هااستفاده غیرمسئوالنه از یارانه

 Inocencio et al. (2007); Haghighi (2013) راندمان پایین آبیاری

 

 یصنعت

 Le Maitre and Colvin (2009) آبمنابع  ازحدشیبتخصیص 

 Russo et al. (2014) هااستفاده غیرمسئوالنه از یارانه

 Inocencio et al. (2007); Jiang (2009); Daigger (2009) آوری و تصفیه فاضالبعدم شبکه جمع

 طیمح

 یعیطب

 Tiwari and Joshi (2011) های توسعه اقتصادیاولویت

 Van Rensburg (2016)  هاتخریب اکوسیستم

 Van Rensburg (2016)  ها و مخاطرات طبیعیبحران 

 - یاجتماع

 یفرهنگ

 Gleick (2014); Conde (2014) نگر دیدگاه تجریدی و بخشی

 Schaible and Aillery (2012); Van Rensburg (2016) گذاری اقتصادی آبعدم ارزش

 Le Maitre and Colvin (2009) جویی در مصرف آبعدم صرفه

های سنتی و جایگزین مقایسه روش -2-3

 مدیریت منابع آبی

های مطالعات مختلف به بررسی و مقایسه سیستم

های جایگزین صورت سنتی و روشمدیریت منابع آب به

یت پایدار منابع آبی اشاره در جهت دستیابی به مدیر

، اگرچه بسیاری از پارامترهای مذکور در مورد اندنموده

 حالنیبااهای آبی سنتی ایران صادق نیست، سازه

تواند در ارائه چارچوب اجرایی مدیریت پایدار منابع می

های به مقایسه روش (2)جدول  آب، مثمرثمر واقع شود.

مدیریت منابع آب از دیدگاه  های جایگزینسنتی و روش

 . زدپردامی نظرانصاحب
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 های سنتی و جایگزین مدیریت منابع آبمقایسه روش -2جدول
Table 2 Comparison of traditional and alternative water resources management methods 

نیمحقق یسنت یهاروش پارامتر  رفرنس نیگزیجا یهاروش 

افزایش تقاضا برای آب  کمیت آب

و ایجاد تنش در 

 سیستم آبی

Raucher and 

Tchobanoglous 

(2014) 

با آب  یکاهش تقاضا

های طراحی سیستم

 آورتاب

Gikas and 

Tchobanoglous 

(2009); 

Tchobanoglous and 

Leverenz (2013) 

آلودگی آب، شوری  کیفیت آب

 آب 

Raucher and 

Tchobanoglous 

(2014) 

و  یابیارز ی،سازمدل

منابع آب با  یریتمد

 یکردرو یکاستفاده از 

 یستمیس

Gikas and 

Tchobanoglous 

(2009); 

Tchobanoglous and 

Leverenz (2013) 

مصرف 

 انرژی

استفاده شدید از 

 های فسیلیسوخت

NACWA (2008); 

Griffiths-Sattenspiel 

and Wilson (2009); 

California Energy 

Commission (2015) 

استفاده بالقوه از انرژی 

تجدیدپذیر و کاهش 

 مصرف انرژی

Heidrich et al. 

(2011); McCarty et 

al. (2011) 

و  هرزآب

 فاضالب

تخلیه فاضالب به 

آبی و  هایپهنه

 خشکی

NACWA (2013); 

U.S. Environmental 

Protection Agency 

(2014) 

فرایندهای طبیعی و 

 مصنوع تصفیه فاضالب

Environmental 

Protection Agency 

(2014) 

 

های هزینه

 مستقیم

های زیرساخت

 ناکارآمد و پرهزینه

Grant et al. (2012); 

American Society of 

Civil Engineers 

(2013) 

هزینه های کمسیستم

متناسب با مقیاس 

 جامعه

Grant et al. (2012); 

Libralato et al. 

(2012); Maurer 

(2013) 

های ویژگی

 شناسیبوم

های اختالل در چرخه

 طبیعی آب، تخریب

 یآب یستگاهز

Pereira et al. (2012) سازگان، حفظ بوم

های آبی، بیالن چرخه

 طبیعی آب

Pereira et al. (2012) 

های ویژگی

 فرهنگی

توزیع غیرعادالنه 

 منابع آب

Childers et al. (2014) های لزوم مشارکت گروه

 -نفوذنفع و ذیذی

 توزیع عادالنه منابع آب

Wendel et al. (2011); 

Gardner and Sharma 

(2013); Mazzotta et 

al. (2014) 

از  یبیآب شامل ترکمنابع  یدارپا یهایستماکثر س

سازگار با طبیعت است که  یدو جد یسنت یستمس

 .(Bloetscher 2012; Scott et al. 2012)باشد می

ی را تضمین نموده سالمت عمومایمنی و ها یستمس ینا

 (.Scholz 2010)است کننده سیمای سرزمین و ترمیم

های در بخشاهداف مدیریت پایدار منابع آب  نیترمهم

شامل  ،طبیعی سازگانبومشهری، کشاورزی، صنعتی و 

پذیری و پایداری تقاضای آب، انعطاف تأمین

آوری های جمعهای تأمین آب، سیستمزیرساخت

مین أتصفیه و استفاده مجدد آب، ت ،فاضالب و پساب

، ستیزطیمححفاظت از یی، غذا یتامنامنیت آبی، 

حفاظت از خدمات ، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع

ی، حفظ و احیاء عملکردهای طبیعی، اکوسیستم

 .شناسی استبومو پایداری  آوری در مقابل بحرانتاب

های ساختار و عملکرد سیستم شناختبدین منظور 

های با محیط نگی تعاملچگومدیریت منابع آب و 

از اهمیت  ،یدارکارآمد و پا تأمین عملکردمختلف در 

نظری مطالعه  چارچوب (1شکل ) .زیادی برخوردار است

های اختار و عملکرد سازهحاضر را با توجه به اهمیت س

آبی تاریخی شهرهای کویری در جهت ارائه الگوی 

 کشد.می ریتصو بهمدیریت پایدار منابع آب 

 هامواد و روش -3
 روش مطالعه -3-1

 ابزار. تطبیقی است -یک بررسی استنتاجی این مطالعه

اسناد  ای، بررسیآوری اطالعات، مطالعات کتابخانهجمع
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تحلیل مفاهیم مدیریت  که ضمن استو منابع مکتوب 

، به اهداف مدیریت پایدار منابع آب نابع آب و بررسیم

 و وب اجرایی مدیریت پایدار منابع آباستنتاج چارچ

تاریخی  های آبیتطبیق این مفاهیم با کارکردهای سازه

های پژوهش را شهرهای کویری پرداخته شد. لذا گام

 صورت زیر برشمرد:توان بهمی

بع آب، اهداف مدیریت نامفاهیم مدیریت م تحلیل -

مدیریت پایدار  یشرویپهای پایدار منابع آب، چالش

 منابع آب

 استنتاج چارچوب اجرایی مدیریت پایدار منابع آب -

های آبی تاریخی شهر کویری یزد و بررسی سازه -

 های آبی تاریخینهفته در سازه هایاستنتاج ارزش

در ساختار و عملکرد های نهفته تطبیق ارزش -

های آبی تاریخی شهر کویری با چارچوب اجرایی سازه

 مدیریت منابع آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
چارچوب نظری تحقیق -1 شکل  

Fig. 1 Theoretical framework of research 

 

 موردمطالعهمنطقه  -3-2

گرم  مناطق از و هوایی آب و جغرافیایی نظر از شهر یزد

 یسالخشک و آبیکم مشکل با همیشه و است و خشک

کمتر بهره برده  سطحی منابع ازرو است. از این بوده روروب

بشری برای مصارف مختلف شهری،  هاینیاز و

آب  منابع طریق ازهای کشاورزی و صنعتی فعالیت

 استنتاج چارچوب اجرایی مدیریت پایدار منابع آب

 تأمین آب

 مدیریت پساب و فاضالب

 زهکشی مناسب

هامدیریت آبراهه  

 بازچرخش و تصفیه آب

آوری در مقابل بحرانتاب  

متمرکزهای آبی غیرسازه  

 محیط کشاورزی

اکولوژیکی -محیط طبیعی   

 محیط صنعتی

 محیط شهری

یعملکرد چندبی های آسازه  

بی بومیهای آسازه  

داریور و پاآتابی های آبسازه  

های مدیریت پایدار منابع آبچالش  

 های سنتی و جایگزین مدیریت منابع آبمقایسه سیستم

 پایدار مدیریت چارچوب اجراییکویری با  یی آبی سنتی شهرهاهاهای نهفته در سازهتطبیق ارزش

 منابع آب
نینو و یسنت یهاستمیس از استفاده با آب منابع داریپا یتیریمد یراهکارها رائها  

های نهفته و ارزش های سنتی آبی در شهرهای کویریمعرفی سازه

 در آن
 عملکرد ساختار

اقتصادیارزش  تکنیکی -ارزش فنی   فرهنگی -اجتماعی ارزش   ارزش محیط زیستی 

بی تاریخیهای آسازه هایارزش  

SAMSUNG
Typewritten text
190



 تبیین سیستم مدیریت منابع پایدار آب

 1398پاییز ، 3 ، شماره5 زیست و مهندسی آب، دورهمجله محیط
 

از  ماندهیباق آثار وجود .شودمی تأمین زیرزمینی

 این خطه کویری مردم نبرد از هایینمونه ،های آبیسازه

های آبی لذا سازه. است آبی بودهبی و خشکی دیو با

ترین اساسی زا یکی عنوانبهدر این نواحی  گرفتهشکل

 ثیرتأ امروز، تا دیروز از ساختارهای تأمین منبع حیات،

و  شهری فضاهای اثربخشی و گیریشکل در بسزایی

 دقیق شناخت بر این اساسداشته است.  روستایی

 بومیهای فن عنوانبه آبی این مناطق، هایسازه

 به توجه با محیطی،شرایط  و طبیعت با یسازگار

 حیات و گیریشکل در هاآن نقش و آن سابقه و تاریخچه

 .است ضروری بسیار روستایی و شهری اجتماعات

 موردمطالعههای آبی سازه -3-3

 قنات -3-3-1

برداری از آب است که ای برای انتقال و بهرهقنات، سازه

کاهش آب و  یهرز رو ی متعدد نظیر، کاهشدارای مزایا

، کاهش میزان کشی زیرزمینیکانالدلیل بهمیزان تبخیر 

، جریان آب بر اساس نیروی ثقلدلیل مصرف انرژی به

حفظ بیالن طبیعی آب، کاهش تخریب محیطی، حفظ 

عدم نیاز به تجهیزات و وسایل طبیعی،  سازگانبوم

 و ... است. هاکاهش هزینه، پیچیده

 انبارآب -3-3-2

 برای که است ایسرپوشیده استخر یا حوض انبارآب

 .است شدهمی ساخته زیرزمین در الًمعمو آب ذخیره

 محل: تنوره یا و خزینه -1متشکل از  انبارهاساختمان آب

 برای)انبار آب عنصر تریناصلی و آب کردن انبار

و  آوردمی وارد دیوارها بر آب که فشاری از گیریپیش

 را خزینه عایق حرارتی عنوانبهاستفاده از قابلیت خاک 

 به دسترسی پلکان: راچینه -2(، ساختندمی زمین درون

 انبارآب در آب به دسترسی جایگاه: پاشیر -3، پاشیر

 پاشیر، سمت دو در نشستن برای سکوهاییهمراه با 

و  زیرزمینی هایکانال به آب انتقال برای هاییحفره

 باد هدایت: بادگیر -4، هوا تبادل برای سقف در هواکش

 خنکی هوای داخل به سبب و انبارآب داخل به مناسب

 شود.را موجب می هوا گردش

 یخچال -3-3-3

 :از اندعبارت هایخچال دهندهتشکیل عناصر

 که باشدمی بلندی و طویل بسیار دیوار: اندازهیسا دیوار -

 تابش از روز طول در و رسدمی m10 تا آنگاه ارتفاع

 جلوگیری هاحوضچه در شده منجمد هایآب برآفتاب 

 .کندمی

 که شکلی مستطیل گودال: یخ تهیه هایحوضچه -

 و حفرشده شمالی بخش در و اندازسایه دیوار موازاتبه

-cm 50 آن عمق و دیوار طول از کمتر آن اندکی طول

 .است بوده بیشتر گاه و 30

 اندازسایه دیوار پشت در معموالً مخازن این: یخ مخزن -3

 هایگودال نیز یخ انبار .باشدمی آن جنوبی بخش در و

 یخ مخزن وسط در که هستند و بزرگی عمیق

 گنبددار هاییخچال در هاگودال این شکل .اندحفرشده

 بیشتر و گاه m 4 تا حدود شعاعی با دایره صورتهب

 .باشدمی

 هاپایاب -3-3-4

 کویری شهرهای در .است قنات به وابسته آبی سازه پایاب

 محالت برای در عمومی و خانگی هایپایاب احداث

 یا و شرب نیازهای رفع جهت آب به مردمان دسترسی

 بوده معمول پایاب فضای خنک و مطبوع در استراحت

 دارای آب از استفاده در تسهیل بر عالوه پایاب .است

 آسایش نقش نخست: باشدمی ویژه اجتماعی کارکرد

 پایاب .شهر از دفاع پایدارسازی نقش دیگر و آن بخشی

دارای  مسیر، میان در معموالً وزیاد  متشکل از پلکان

 واست  استراحت برای کوچک هاییاتاق با پاگردهایی

 الکتریکی انرژی به نیاز بدون خنک فضاهایی صورتنیبد

 .است شدهمی ایجاد ستیزطیمح آلوده کردن و

 های آبیآسیاب -3-3-5

 شیوه معیشت به توجه با دیرباز، از آبی هایآسیاب

 به جوامع روزافزون نیاز و کشاورزی بر متکی اقتصادی

و  شهرها اجتماعی نظام چرخه در سزاییبه نقش غالت،

 قطعه دو آبی از هایآسیاب .است کردهمی ایفا روستاها،

است.  شدهلیتشک گیرد،می قرار برهم گرد که پهن سنگ

 جسم ،آسیاب سنگ تعبیۀ در قسمت پایین محل

که با استفاده از  شودمی وصل میله به( گوی)داری پره

 حرکت به آسیاب هایسنگ نتیجه در و هانیروی آب پره

آسیاب از طریق آب  ازیموردنبدین شکل انرژی  .دیآیدرم

 شود.تأمین می
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 بندهاآب -3-3-6

 ریاضی محاسبات با آب تقسیم استخرهای و بندهاآب

 کنندهتأمین و کنندهتقسیم که شدندطراحی می پیچیده

 ااستخره بودند. این و کشاورزان روستائیان ازیموردن آب

 دهی اندکیآب که نهرهایی و هاچشمه مسیر در غالباً

 در زمان، در آب آوریجمع با تا شدندمی ساخته داشتند،

 شدهجمع آب از و شدههیتخل دو بار یا یک روزشبانه طول

 پر یا و هاباغ، مزارع آبیاری برای استخر پشت دیواره در

 .کردندمی استفاده شهر یانبارهاآب کردن

 Tchobanoglous and) نمایندیم یجادا یخاص محل

Leverenz 2013)های غیرمتمرکز دارای . سیستم

خدمات آب و فاضالب یت در محدودقابلیت از بین بردن 

حفاظت از  های تخلیه آب،ارتقاء زیرساخت ی،محل

 ،آب حفاظت ازیداری، پا، ارتقاء معیارهای ستیزطیمح

 پیشرفت فناوری هستندو  یمحلامکانات ارتقاء 

(Gardner and Sharma 2013)ها . این سیستم

 یریتو مد ، انتقالآب یهتصفهای بیشتری را برای فرصت

 تیباقابلهایی آورد و سیستمفراهم می مجدد منابع

برداری از آب سازی بهرهینهبه باال و یریپذانعطاف

یی غیرمتمرکز هاسازهیخی ی آبی تارهاسازه .هستند

شهری را برای  فرادستبودند که انتقال آب از مناطق 

صنعتی  و مصارف شهری، کشاورزی منظوربهتأمین آب 

ها با طراحی مقاوم و سازگار با شدند، این سازهموجب می

شرایط بومی، ضمن حفظ انرژی و منابع، نیازهای 

شهری را در فصول مختلف تأمین ساکنین مناطق 

و  تیباقابلبرداری متناسب نمودند. همچنین بهرهمی

های آب زیرزمینی انجام ظرفیت بارش و سطوح سفره

تا ضمن حفظ بیالن طبیعی آب، عدالت  پذیرفته استمی

های عبارتی سازهبرداران آب حفظ شود. بهبهره نیب در

گانه انتقال، عملکردهای چند با تنهانهآبی تاریخی، 

برداری، استحصال آب و تغذیه آبخوان به ذخیره، بهره

تأمین نیازهای اجتماعی و حفظ فرایندهای اکولوژیک 

های پرداختند، بلکه این عملکردها را در مقیاسمی

نمودند. متعدد فراشهری، شهری و فروشهری طراحی می

استنتاجی ساختار و  -( مدل مفهومی تطبیقی2شکل )

های آبی تاریخی شهرهای کویری با هازعملکرد س

  کشد.را به تصویر می چارچوب مدیریت پایدار منابع آب

 

 همچون فاکتورهای یعوامل مختلفکه نظر به این

آب،  تقاضای به منابع آب، یدسترس ی،محل یدرولوژیه

 یهایرساختز آبخوان و یریتمد، یانرژ ی،مکان یتموقع

منابع آب نقش  ینهبهسیستم مدیریت بر انتخاب  ،موجود

های زمانی و مکانی و ی در تمام مقیاسحلراه یچه ،دارند

باید . تالش یستن کارااندازه  شرایط محیطی به یک

طور بهکه  های مدیریتی باشدر ارائه سیستممتمرکز ب

 یهایاسدر مق ینامیکاصول ترمود یتواند بر مبناببالقوه 

شا گآبی راه یهایستمحل مسائل س یبرا یزمان-ییفضا

ی نهفته در هاارزشاین اساس درک مفاهیم و  باشد. بر

سازهای آبی تاریخی که پایداری و تاب اوی خود را برای 

و حلقه ارتباطی بین نیازهای  اندرساندهبه اثبات  هاقرن

-هبانسانی و حفظ فرایندهای اکولوژیک بودند از اهمیت 

صرف از یی برخوردار است و اگرچه که هدف تقلید سزا

 ترکیبیهای کارهای سنتی نیست، اما مجموعه راهسازه

ع آبی های سنتی و مدرن در مدیریت پایدار منابروش

های تنها استنتاج از مطالعه سازهکه نه شودپیشنهاد می

گران ی است، بلکه توسط پژوهشموردبررسآبی تاریخی 

مختلف طی دهه گذشته در راستای حصول مدیریت 

اختصار در ع آبی بر آن تأکید شده است و به پایدار مناب

 .شوندمی مطرح( 3جدول )

مطالعه سازههای آبی موردبررسی، مجموعه سازههای 

سیستم مدیریتی غیرمتمرکز و چندعملکردی را متجلی 

میسازند. بهگونهای که بهرهبرداری از آب زیرزمینی در 

حد ظرفیت قابلبرداشت سفره است. حفظ کیفیت آب و 

کمیت آب باعث تداوم کشاورزی و بهبود اراضی میگردد. 

بهرهبرداری با نظام کشت و الگوی مناسب انجام 

میپذیرد. همکاری گروهی قوی است. تأمین آب موجب 

حفظ سکونتگاههای شهری و روستایی است. فرایندهای 

آبخیزداری، احداث بندها و... موجب مدیریت سیالب، 

بهبود سیکل طبیعی جریانهای سطحی و تغذیه سفره

های آب زیرزمینی میشود. یک سیستم غیرمتمرکز، یک 

کنترل توزیعشده است که تعامالت محلی و شبکهای بین 

مؤلفهها )مانند مدیریت آب آشامیدنی، تأمین آب 

موردنیاز، کاهش مصرف انرژی، تصفیه آب( در آن به 

انجام میرسد و نظم و هماهنگی را بر اساس اطالعات 

- یافتهها و بحث 
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آبی تاریخی شهرهای کویری با چارچوب مدیریت پایدار  یهاسازههای نهفته در ساختار و عملکرد . تطبیق ارزش4نمودار 

 منابع آب

 

 های آبی تاریخی شهرهای کویری با چارچوب مدیریت پایدار منابع آبمدل تطبیقی ساختار و عملکرد سازه -2شکل 
Fig. 2 Adaptive model of structure and function of historical water structures in desert cities with 

sustainable water resources management framework 

 های سنتی و مدرن در مدیریت پایدار منابع آبیهای پیشنهادی ترکیبی روشکارراه -3جدول 
Table 4 Proposed solutions combining traditional and modern approaches for sustainable water resource 

management 

 رفرنس توضیحات کارراه

کشی و زه

سازی آب ذخیره

 سطحی

منجر به کنترل رواناب، کاهش  ،های سطحیآب کنترلسیستم 

های زیرزمینی تغذیه سفرهاتالف آب، افزایش نفوذپذیری در خاک، 

 شود.سازی آب میذخیرهو 

Biazin et al. (2012); Oweis 

and Hachum (2012); Fletcher 

et al. (2015); Larson et al. 

(2016) 

وری افزایش بهره

 از آب

فرایندهای تصفیه )فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی(، بازچرخش 

 وری آب است.آب و استفاده مجدد از آب فرایندی جهت افزایش بهره

Grant et al.( 2012); Pereira et 

al. (2012); Van Rensburg 

(2016); Larson et al. (2016) 

پیشگیری از 

آلودگی منابع 

 آب

های تفکیک فاضالب و ها، وجود سیستمکاهش استفاده از آالینده

تواند پشتیبانی برای های غیرمتمرکز تصفیه فاضالب میسیستم

 سالمت منابع آبی باشد.

Fulton et al. (2013); 

Chowdhury (2015) 

 هایسیستم

تصفیه توزیعی و 

 غیرمتمرکز

تواند نیاز به های تصفیه توزیعی و غیرمتمرکز میسیستم

ها در های متمرکز بزرگ را کاهش دهد. این سیستمزیرساخت

گذاری اندکی دارند و در اجرا هستند و نیاز به سرمایهقابل مدتکوتاه

 باشند.می اجراقابلی ضعیف هارساختیزشهرهای کوچک با 

Antoniadis et al. (2010); 

Gardner and Sharma (2013); 

Tchobanoglous and Leverenz 

(2013); Larson et al. (2016) 

ی آبی تاریخیهاسازهساختار و عملکردهای   

الگوی مصرف بهینه، 

مشارکت و همکاری، 

ی مناسب، گذارارزش

عدالت درون نسلی و 

 بین نسلی

 

کاهش مصرف انرژی 

حفظ بیالن طبیعی 

افزایش سطوح آب، 

نفوذپذیر، استحصال 

آب، تغذیه آبخوان 

 و...

 

ی ب هاسفره حفظ

 زیرزمینی

سیستم چند 

، عملکردی

تاب  و رمتمرکزیغ

رای انتقال، ب آور

ذخیره، 

 ، تغذیهیبرداربهره

ذخایر آب و تصفیه  

توزیع مناسب آب، 

مدیریت 

ی و برداربهره

 وتابآبذخیره 

آوری در 

ی و سالخشک

های طبیعی... بحران

 و...

 تأمین آب

تأمین آب با کمیت 

و کیفیت مناسب 

 برای شرب،

های شهری، فعالیت

کشاورزی، صنعتی 

 و...

آبی چارچوب مدیریت پایدار منابع  

مدیریت 

 فاضالب

زهکشی و کانالیزه 

هانمودن آب  

مدیریت 

لودگیآ  

مدیریت عرضه و تقاضای 

ب، بازچرخش و تصفیه آبآ  

و  ی آبیهاسازهطراحی 

چند  یهاایجاد زیرساخت

 عملکردی سازگارانه

حساسیت و 

وری آتاب

بآمنابع   

بازچرخش 

و تصفیه 

 منابع آب

مدیریت 

هاآبراه  
زهکشی 

 آب
مدیریت 

 فاضالب
آب نیتأم  

های مقاوم طراحی سازه

و کارا، استفاده از مصالح 

بومی، حداقل مصرف 

منابع / انرژی، حداقل 

تولید پسماند و تخریب 

 محیطی

حفظ کمیت 

 آب

زهکشی و 

 یسازرهیذخ

 آب

کاهش مصرف 

 انرژی

الگوی بهینه  کاهش هزینه

 مصرف

مدیریت 

هرزآب و 

 فاضالب

گی حفظ ویژ

سازگانبوم  

 حفظ ویژگی

 -اجتماعی 

 فرهنگی

حفظ کیفیت 

 آب
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اصالحات 

سازمانی و 

 نهادی و قوانین

های نامناسب ناشی از تصمیمات نادرست دولتی بسیاری از وضعیت

در سطوح مختلف است و نیازمند اصالحات سازمانی و نهادی 

بدین منظور مشارکت بخش خصوصی، مدیریت پایین به  .باشندمی

 اکسیر پیشنهادی مطرح است. عنوانتمرکززدایی به باال و

Pahl-Wostl (2007); Benzerra 

et al. (2012); Larson et al. 

(2016) 

 

مشارکت 

های گروه

نفع و ذی

 نفوذذی

نفوذ از طریق نفع و ذیهای ذیگروه بین انسجام و هماهنگی

در فرایندهای  هاها، شوراها، نهادها، تشکلهمکاری سازمان

گیری و مدیریت منابع مشترک منجر به لحاظ نمودن تصمیم

ای را برای مدیریت زمینههای مخاطب شده و بازخوردهای گروه

 آورد.آوری فراهم میپایدار و ارتقاء تاب

Pearson et al. (2009); De 

Stefano et al. (2010); Voza et 

al. (2012); Starkl et al. (2013) 

بهبود ساختار 

 گذاری آبارزش

گذاری اقتصادی آب، یک ابزار ساده برای توسعه کارآمد ارزش

ای را برای گذاری اقتصادی آب زمینهارزش . گزارهخدمات آب است

گیری یکپارچه در زمینه تخصیص منابع کمیاب فراهم فرایند تصمیم

 آورد.می

Dinar and Mody (2004); 

Kumar et al. (2013) 

 خدمات بهبود0

اکوسیستمی، 

تعریف سطوح 

 یآورتاب

 هایخاک زیرزمینی، آب تغذیه برای آب سطحی نفوذ هایسامانه

های گیاهی برای پوشش ارتقاء شن و ماسه ای،ماسه -لومی نفوذپذیر

ای را افزایش سطوح نفوذپذیر، کاهش تغییر کاربری اراضی زمینه

برای بهبود تغذیه آبخوان، کاهش سیالب و خطرات ناشی از آن 

 آورد.فراهم می

Rajagopal-Durbin and Durbin 

(2008); Chapin et al. (2010) 

بهینه تخصیص 

آب، مدیریت 

 آبیاری،

 های مختلفکه با تخصیص بهینه آب در بخش هافعالیت مجموعه

منابع آب سطحی و زیرزمینی پرداخته بهینه و پایدار برداری به بهره

آلودگی آب را به حداقل ی و تصفیه فاضالب، زهکشهای و با سیستم

 .کنندهای محلی را مدیریت میثیرگذار بر آبأرسانده و عوامل ت

Georgiou and Papamichail 

(2008); Schaible and Aillery 

(2012) 

آموزش و 

 سازیفرهنگ

زیرزمینی، نحـوه تـشکیل های سطحی و آگــاهی از وضــعیت آب

، تجاوز به حقوق دیگران، ی طبیعیهاآبخـوان، از بین رفتن سرمایه

مواردی است که  ازجملهاز بین رفتن کشاورزی و افزایش بیکاری 

 .قلمداد شود فرهنگ نحوه صحیح استفاده از آبعنوان تواند بهمی

Marks and Zadoroznyj (2005) 

مدیریت سیالب 

 و تغذیه آبخوان

 گاهی باعث موسمیآسا و های سیلبارش خشک، هایاقلیم در

 این از جلوگیری برای که بندها لیسشود. می و اتالف آب تخریب

 تغذیه برای ایوسیله توانندمی شوند،می استفاده مخرب پدیده

 .باشند زیرزمینی هایآب مصنوع

Ellis 2013; Pizzol Scotti 

(2013); Fletcher et al. (2015) 

Larson et al. (2016) 

 مدیریت چرخه آب، حداقل سازهای سبز زمینهزیرساخت زیرساخت سبز

گذاری ناشی از آب، افزایش و تقویت ذخیره آب، حفظ رسوب

های محیط زیستی مرتبط با آب، تصفیه آب فاضالب، تقویت ارزش

استفاده مجدد از آب بارش، کاهش نیازهای آبیاری، حفظ سطوح 

های نفوذپذیر، تغذیه آبخوان و حفظ سیکل طبیعی جریان

 ای است.رودخانه

Fulton et al. (2013); 

Chowdhury (2015); Botha et 

al. (2015); Bouma et al. 

(2016) 

 

کرد و نظام مدیریتی حاکم بر مطالعه ساختار، عمل

حاکی از آن  ،های آبی تاریخی شهر کویری یزدسازه
 :است که

 3ادامه جدول 

- نتیجهگیری 
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های سنتی، این اری از سیستمضعف بسیرغم نقاط به-1

ب مدیریت پایدار ها هماهنگی زیادی با چارچوسازه

 ضمن تأمین نیازهای انسانی و و اندمنابع آبی داشته

از حداکثر کارایی در زمان  سازگاری با شرایط محیطی

 اند.خود، برخوردار بوده

های مدیریتی منابع آب ینی دیدگاهتجدیدنظر و بازب-2

از یک دیدگاه مبتنی بر اصول مهندسی صرف و حرکت 

به یک دیدگاه  ،که اساساً بر تأمین آب تأکید دارد

ظ ابعاد حفبهینه، همراه با فرابخشی مبتنی بر مدیریت 

نقش اساسی در  ،زیستی اجتماعی، اقتصادی و محیط

 د.نمایایفا می تأمین اهداف توسعه پایدار

های حاکم بر ساختار و عملکرد فرینی نظامبازآ-3

های آبی منظور ارائه سازههای آبی تاریخی، بهسازه

های که مبتنی بر بنیان ،چندعملکردیغیرمتمرکز و 

تواند متناسب های سنتی و مدرن است، میفکری سازه

 گام برداشته و الگوهای مدیریت پایدار منابع آب با

 .باشد در تمامی ابعاد آنساز پایداری زمینه
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Abstract  

Water supply is considered as water democracy. Sustainable water resources management has been 

manifested in response to growing pressures from population growth, socio-economic development, climate 

change, and ecological degradation. Despite the long history of water structure engineering in Iran, there is 

always a lack of sustainable water resources management framework, and recreation of hidden values of 

historic hydraulic structures. The purpose of this study was to compare the characteristics of the historic 

hydraulic structures of desert cities with water resources’sustainable management criteria and the 

importance of restoration, protection and recreation of this historical heritage. This is an inferential-

comparative study. Information gathering tools were library studies, review of written literature, and 

documents. Study of the structure, performance and management system of the historical hydraulic 

structures of Yazd Desert City indicated that despite the weaknesses of traditional systems, these structures 

have been in great harmony with the sustainable management framework for water resources. Therefore, 

modeling and recreating the values and systems governing the structure and functioning of these structures 

as the most fundamental factors in explaining the thought and practice of social and ecological life can 

provide the basis for sustainability in all its dimensions. 
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