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 تعالیبسمه
 

  

  مقدمهمقدمه  

اي يافتهه و شدت فزايندهعوامل انساني و بعضاً اقليمي چند دهه اخير در اثر  طيافزايش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک 

ههاي اقتصهادي و تبعات اقتصادي و اجتماعي فراواني به همراه داشته است؛ به طوريکه، اين مسئله عالوه بر تحميهل هزينهه

از بهين  ،افزايش نرخ توليد رسوب و کاهش عمر مفيد مخازن سدها ،هاهاي ملي، منجر به تشديد وقوع سيالبت سرمايهتلفا

ههاي رفتن پوشش گياهي و کاهش توليدات کشاورزي و همچنين کم آبي شده است. در اين راستا، آبخيزداري يکي از روش

سها  از اولهين اقهدامات صهورت گرفتهه در  70ذشت قريب به مناسب براي مديريت صحيح منابع آب و خاک است که با گ

هنوز ابعاد مختلف اهميت و ضرورت آن به خوبي روشن نشهده و بها وجهود اعتبهارات تخصهي  حوزه آبخيزداري در کشور، 

شهناخت حهوزه يافته و اقدامات صورت گرفته طي سالهاي اخير، همچنان شاهد تخريب منابع آب و خاک هستيم. بنابراين، 

يکهي از در کشهور بخيز و مسائل مربوط به آن و همچنين اولويت بندي آبخيهزداري متناسهب بها پتانسهيل ههاي موجهود آ

منهابع آب و خهاک پرداخهت و از است تا بتوان با استفاده صحيح از اين روش به احيهاي  در اين حوزهانکارناپذير ضروريات 

شهود بها اسهتفاده از ديهدگاه رفت. بر اين اساس، تالش مهي زاييبانو پديده بيا آبيهمه مهمتر، به جنگ با خشکسالي و کم

، عالوه بر تبيين و تعريف ايهن حهوزه، تاريخچهه در قالب يک مجموعه پژوهشي داريکارشناسان و صاحبنظران حوزه آبخيز

ههاي در اجراي طرحها، مراتع و آبخيزداري در اين حوزه، نقش مردم آبخيزداري، فوايد و اهميت آن، عملکرد سازمان جنگل

آبخيزداري و رابطه آن با اقتصاد مقاومتي و همچنين مصاديق موفق و بعضاً ناموفق در حوزه آبخيزداري مهورد بررسهي قهرار 

، به تببين و تعريف، تاريخچه آبخيزداري و اهميهت ، در گفتگو با علي شهبازي، کارشناس حوزه آبخيزداريگيرد. اين نوشتار

 پردازد.و فوايد آن مي ضرورت

  تبيين و تعريف مفاهيم آبخيز و آبخيزداريتبيين و تعريف مفاهيم آبخيز و آبخيزداري    

آوري و بهه ها جمهعبر روي آن توسط آبراههه هاآب ناشي از بارشاست که روان ايجغرافيايي باز يا بسته حوزه آبخيز عرصه

 ،ديگهر . بهه عبهارتشودهدايت ميهاي آزاد و يا برکه دريا ،هياچرودخانه، آب انباشت، تاالب، در يا پايانه شامل يک خروجي

هاي سطحي در آن منطقه به سمت نقطهه يها محهل مشخصهي جريهان گيرد که آبحوزه آبخيز تمامي سطحي را در بر مي

 (1)شکل شماره .يابدمي
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 ها در يک حوزه آبخيزآبهدايت روان -1شکل 

 
 

تهوان منهابع طبيعهي، استفاده از آن مهي که با علمي است 1آبخيزداريتوان نتيجه گرفت ، مينيز با استفاده از تعريف آبخيز

بهرداري ريهزي و انجهام اقهدامات مهبثر بهه بههرهو بها برنامهه کشاورزي، انساني و اقتصادي يک حوزه آبخيز را مديريت کرد

  مشروط بر آنکه سرمايه اصلي يعني منابع آب و خاک حفظ شود.هماهنگ، يکپارچه و قانونمند از حوزه آبخيز پرداخت، 

 اصهو  جديهدترين بهر اسهاس و آبخيهز حهوزه يهک در انسان هايدخالت پيچيدگي و هاکاربري تعدد به توجه باهمچنين، 

يهک  در موجود منابع کليه هماهنگ مديريت يکپارچه و ريزيبرنامه برگشتي براي و رفت فرآيند يک را آبخيزداري مديريت،

 دانند.خاک( مي و آب ) منابع پايه به رساندن يبآس بدون خدمات و محصوالت توليد سازي بهينه منظور به آبخيز

   در ايراندر ايران  آبخيزداريآبخيزداريتاريخچه تاريخچه  

گردد. در اين سا ، با تشکيل ادارات بررسي هاي آب و خاک بر مي 1328هاي آبخيزداري در ايران به سا  تاريخچه فعاليت

سا  بعد کارشناسان فهائو  10فت. و حفظ منابع در وزارت کشاورزي اولين اقدامات در جهت حفاظت آب و خاک صورت گر

مليات نمونه حفاظت خهاک گزارشي درباره وضعيت خطرناک فرسايش خاک در ايران منتشر کردند و پس از آن به اجراي ع

به منظهور  1347ه سيراچا  کرج)بخشي از حوزه آبخيز کرج( پرداختند. به دنبا  آن، دفتر فني خاک در سا  در زير حوض

 سهدهايدي، تثبيت شن هاي روان و افزايش عمهر مفيهد سهدهاي در دسهت بههره بهرداري بهه ويهژه مبارزه با فرسايش با

هاي اين دفتر بر روي حوزه هاي آبخيهز سهدهاي دز، به بعد دامنه فعاليت 1348سفيدرود و اميرکبير تأسيس شد و از سا  

طهرح ههاي حفاظهت از آبخيزهها تخصهي  سفيد رود و اميرکبير متمرکز گرديد. همچنين در اين سا  اولين اعتبارات بهه 

 1349در سها  پهس از آن، شهد.  آغهاز 1348 سا  از آبخيزداري اجرايي هايفعاليت اولينتوان گفت، به عبارتي مييافت. 

شهورايعالي آبخيهزداري  1350اولين طرح آبخيزداري توسط فارغ التحصيالن دانشکده جنگلداري کرج تهيه شد و در سها  

تأسيس شده بود به دفتهر حفاظهت خهاک و آبخيهزداري  1347دفتر فني خاک که در سا   1351سا  تشکيل گرديد. در 

تبديل شد. تشکيل اين دفتر را به لحها  توسهعه چشهمگير فعاليهت ههاي آبخيهزداري مهي تهوان نقطهه عطفهي در تهاري  

                                                           
1 .Watershed Management 
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کارشناسهان ايرانهي تهيهه  اولين طرح جامع آبخيزداري توسهط 1353سا  همچنين، در آبخيزداري کشور به حساب آورد. 

در سها  هاي آبخيزداري در مناطق تحت پوشش ادامهه يافهت تها اينکهه پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز، فعاليت گرديد.

با ارتقاء تشکيالت آبخيزداري کشور از سطح يک دفتر به يک معاونت در وزارت جههاد سهازندگي موجهب گسهترش  1370

سترده اي بهه د و در اين دهه فعاليت هاي آبخيزداري در اکثر استانهاي کشور در سطح گکمي فعاليت ها و اهداف آن گردي

نيز با ادغام وزارتين جههاد سهازندگي و کشهاورزي و تشهکيل وزارت جههاد کشهاورزي  1380. در پاييز مرحله اجراء در آمد

يهت ههاي آبخيهزداري زيهر نظهر سهازمان فعالآن معاونت آبخيزداري و سازمان جنگل ها و مراتع با يکديگر ادغام و پهس از 

 1جنگلها، مراتع و آبخيزداري اجرا شده است.

  هاي آبخيز در کشورهاي آبخيز در کشورگستره حوزهگستره حوزه  

 )شـکل ، وزارت نيرو(2)بر اساس تقسيمات تمآب حوضه کالن 6هاي آبخيز کشور شامل عرصه حوزهاز نظر جغرافياي طبيعي، 

حهوزه آبخيهز  -1باشهد، کهه عبارتنهد از  بر با مساحت کل کشهور ميبرا (3 شماره )شکلحوزه آبخيز اصلي 30و  (2 شماره

حوزه آبخيهز درياچهه  -3ه کوچکتر، حوض 9خليج فارس و درياي عمان با  حوزه آبخيز -2ه کوچکتر، حوض 7درياي خزر با 

حهوزه  -6 و ه کهوچکترحوضه 3حوزه آبخيز مرزي شهر  بها  -5 ه کوچکتر،حوض 9حوزه آبخيز فالت مرکزي با  -4اروميه، 

ميليهون هکتهار از  91ه تقسيم شده است. حهدود حوض 1081هاي آبخيز فرعي به حوزه همچنين .3)سرخس(قومآبخيز قره

ميليهون  22ها ساالنه بهيش از ريکه اين عرصهاست به طو درصد سطح کشور( سيل خيز 5/55هاي آبخيز )هاي حوزهعرصه

باشد. به طور هاي مخرب موثر ميدر تشديد فرسايش و ايجاد سيالب هکنند کعب هرزآب مستقيم و سريع توليد ميمتر مک

ه قنهات و هزار رشت 20پارچه آبادي، يک ميليون هکتار از اراضي زراعي و  8650شهر،  255در وضعيت موجود حدود  ،کلي

هيهدرومتري  ههايگيهري ايسهتگاهدر انهدازهها و راههاي ارتباطي در معرض خطر سهيل اسهت. بخش قابل توجهي از جاده

ميليهون متهر  236هاي آبخيز سدهاي موجود و در حا  احداث معاد  هاي بزرگ و مهم، ميزان رسوب حوزهتعدادي از سد

 4 شود.ون متر مکعب غير قابل استفاده ميميلي 50سد با ذخيره  5ساالنه  ،مکعب در سا  برآورد شده و به عبارت ديگر

ميليون هکتار از مساحت کشور را در بهر  125هاي آبخيزداري حدود رصه حوزههمچنين، بر اساس تقسيمات آبخيزداري، ع

ها، شههرها و . . . هها، درياچههميليون هکتار باقيمانده از سطح کشور را مناطق بياباني، کهويري، باتال  39گيرد و حدود مي

 7/16کشور متوسط سهاالنه حهدود  هاي آبخيزحوزه عرصهبراساس اين ارقام، ميزان فرسايش خاک در  5.تشکيل داده است

هاي آبخيزداري در کشور بها اجهراي بهيش از  تن در هکتار است. فعاليت 6برابر تن در هکتار و ميزان متوسط ساالنه رسوب 

 1/2آبادي نتايج فراواني در پي داشته کهه آثهار مسهتقيم آن استحصها  و تغذيهه حهدود  8650هزار پروژه در محدوده  15

ميليون تهن، اشهتغالزايي  26ر  فرسايش به ميزان ميليون تن رسوب، کنت 20ب آب در سا ، کنتر  حدود ميليارد مترمکع

عضهو  9000مورد تعاوني آبخيهزداري بها  80هزار نفر در سا  و تأسيس  20نفر در سا ، شغل موقت و بهبود شغل  5000

 6است.

                                                           
1 .http://www.iranwatershed.com/history.htm 

 . سازمان تحقيقات منابع آب2

3. http://frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=1498 

4 .http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=7eee653c-da90-4b87-9784-b126f3a4f284 

5 .http://frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=1498 

6 .http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=7eee653c-da90-4b87-9784-b126f3a4f284 



 

4 

 

 کشورکالن  هاي آبخيزتقسيمات حوزه -2شکل

 

 
 کشور اصلي هاي آبخيززهتقسيمات حو -3شکل
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  آبخيزداري ضرورت دستيابي به توسعه پايدارآبخيزداري ضرورت دستيابي به توسعه پايدار  

بهرداري از ايهن منهابع بهه صهورت کهه بههره تا زمانيزيرساخت توسعه هر کشوري تلقي شده و  منابع طبيعي تجديدشونده

توليد بهه ويهژه منهابع آب و خهاک در بسهتر  هاينهادههاي توسعه شامل مجموعه اصولي، علمي و پايدار صورت نگيرد، پايه

برداري غيهر اصهولي اجتماعي را به دنبا  خواهد داشت. بهره -هاي اقتصاديزمان پايدار نخواهد ماند و فرآيند مذکور بحران

به سرعت از دسترس خارج شده که نه تنهها موجهب  هابارشهاي ناشي از چون ايران، آب آبيشود تا در کشور کمسبب مي

، ايجهاد خسهارات جهاني و مهالي فهراوانويرانگر تبهديل شهده و عهالوه بهر  هايسيالبگردد، بلکه به مي آبيکمروز بحران ب

ها از نظهر فيزيکهي، شهيميايي و بيولهوژيکي، پهر خاک حاصلخيز زراعي، از بين رفتن کيفيت آب هدررفتفرسايش شديد و 

را بهه دنبها  و همچنين فرسايش بادي در مناطق بياباني  هالغزشزمينشدن مخازن سدها و تأسيسات آبي از رسوب، وقوع 

با کاهش توليد گياهي چه در بخش کشاورزي و چه در بخش منابع طبيعي، شرايط نامناسهبي  ،. از سوي ديگرخواهد داشت

 .يابدميآمده و منابع انرژي نيز روز به روز کاهش  بوجودبراي ادامه زندگي جانداران 

 در زدايهي تمرکز و مردم سهم مشارکت تقويت لزوم زيربنايي، و عمومي خدمات ارايه در هاهزينه بازيافت ضرورتهمچنين، 

 و آب طبيعيغير و طبيعي ضايعات رساندن حداقل به و آب ميزان استحصا  افزايش منظور به بخش اين هايگذاري سرمايه

 ههايدشواري د.شومحسوب مي توسعه مهم هاي اولويت از ما کشور براي ويژهه ب ممکن هايشرو با عواقب خشکسالي کاهش

 از سهازي سهد ههاي پروژه اجراي براي فرد به منحصر ،برخي موارد در و مناسب هايمکان در موجود محيطي زيست و فني

 گهر،سهويي دي از آب استحصا  افزايش يا حفظ در داريآبخوان و آبخيزداري هايطرح بازده بودن زود و اقتصادي و سو يک

 ساخته سدهاي آبخيز حوزه مساحت به ويژه آنکه .کندمي تربرجسته را آبخوانداري و آبخيزداري هايفعاليت و اهميت نقش

 آب ميهزان و داده پوشهش را کشهور آبخيهز ههاي حهوزه مساحت درصد از 20فقط  ديگر سا  ده تا احداث دست در و شده

درصد نهزوالت در شهرايط  3آسماني )و کمتر از  نزوالت متوسط درصد 10 از کمتر تاري  آن تا توسط سدها شده استحصا 

طور متوسط ه درصد نزوالت، ب 70حدود  تبخير با که داشت دور نظر از را نکته اين نبايد ،ديگر سوي از. ترسالي( خواهد بود

  مها کشهور در کهه را خورشهيد تهابش و انرژي موجهود ميزان رود. اگرميليارد متر مکعب آب در بخش عرضه هدر مي 270

 ايهن بهه بگيهريم، نظهر در نمايهد تبخير را سطح واحد متر بارش درميلي 2000از  بيش بالقوه و متوسط صورته ب تواندمي

ميليهارد  120ميزان  ،ميليارد مترمکعب قابليت تبخير وجود دارد. به عبارت ديگر 413معني خواهد بود که در سا  بيش از 

 توانهدمهي ،کشهور کهل در يکنواخت توزيع فرض با و گيرد قرار تبخير بالقوه معرض در چنانچه شونده تجديد مترمکعب آب

 در شهرايط مکعهب متهر ميليهارد 413جهوي ) نهزوالت هچنانچ ،اساس اين بر .گرددباز جو به هفته مجدداً دو از کمتر ظرف

 ههايآبخوان در تواندمي ،باشد نداشته رفت و هدر تبخير ترسالي( فرصت شرايط در مترمکعب ميليارد 1034از  بيش و متوسط

 . گيرد قرار استفاده مورد الزم زمان تا در ودش نگهداري زمين زير در و خدادادي

 هايزمينه که تفاوت اين با ،دارد قرار محيط زيست حفاظت و سرزمين آمايش چون مقوالتي رديف در آبخيزداري همچنين

 کهردن پيهاده روش و اجرايهي دستورالعمل آبخيزداريباشد. به عبارت ديگر، ميالذکر  فو  موارد از بيشتر بسيار آن اجرايي

 مهديريت اصهو  رعايهت ضهرورت از لحها  و است غيره و مردمي مشارکت وري،بهره افزايش پايدار، توسعه مفاهيمي چون

 اجهرا بهه و ودش پذيرفته ملي برنامه يک عنوان به يدبا و دارد فرابخشي يک موقعيت خاک، و آب حفاظت ضوابط و هماهنگ

 ههايبرنامهه در طبيعي منابع احياء و آبخوانداري براي آبخيزداري، مناسب جايگاه تبيين باتوان ميکه در اين راستا،  در آيد
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 بهر تعهاد  ه عهالو ،ههافعاليهت ايهن نهوع توسهعه بهراي الزم اعتبهارات گهرفتن نظر در و اجتماعي کشور - اقتصادي توسعه

 .يافت دست مهم اين به ،ي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطيها خسارت از جلوگيري و هيدرولوژيکي

  فرآيند آبخيزداريفرآيند آبخيزداري  اجتماعياجتماعي  --اقتصادياقتصادي  فوايد و مزايايفوايد و مزاياي  

نقه  )عقالنهي و ، تمرکز جغرافيايي )مکهاني( و مهديريت بهيمشارکت، وحدت توانرا مي آبخيزداري فرآيند راهنماي اصو 

 فرصهت ايهن فراينهد اين در باشد.مي صحيح و کافي و آمار اطالعات و پيشرفته هايدانش بردکه شامل کاردانست معتد ( 

 هماهنگ منابع محيطي، با استفاده از را، خود منافع متفاوت و اهداف که وجود داردذينفعان )خصوصي و دولتي(  تمام براي

 اجهراي و تهيهه آبخيز، مديريت اصلي ابزاراز طرفي، ت. اس موثر منابع اين مدت بلند پايداري درکه اين امر  سازند متعاد  و

و  ميهان بلنهد، ههايطهرح تمهامي از کردن تبعيت آن الزمه که است آبخيزحوزه  کل در تعاملي و يکپارچه سيستمي، برنامه

 خيزداري(آب ) آبخيز مديريت برنامه فرابخشي در مصوب و مدون راهبردهاي و اهداف از نهادهاي مربوطه عمراني مدت کوتاه

گيري از اصو  علمي، همراه با مديريت هماهنگ و يکپارچه همراه شود، فوايد و حا  اگر فرآيند آبخيزداري با بهره .باشدمي

تهوان بهه مههار و کنتهر  آب و مزاياي متفاوت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را به دنبا  دارد که از جملهه آنهها مهي

مين معيشهت پايهدار و جلهوگيري از مههاجرت ، تهأکافي و مورد نياز منهاطق پهايين دسهت مين آب، تأوري آنفزايش بهرها

اصالح و توسعه اراضي کشاورزي و افزايش توليهد ، هاي آبخيزبرداري بهينه از منابع طبيعي موجود در حوزهبهره، روستاييان

توسهعه و ، يري از فرونشسهت زمهينهها و جلهوگتغذيه آبخوانخاک و خطرات ناشي از آن،  کاهش فرسايش، مزارع کوچک

کنتهر  و از جملهه سهيل،  کاهش يا مهار اثرات و عواقب بالياي طبيعي، تفرجگاهي و حمايت از حيات وحش عرصه افزايش

 و ... اشاره کرد. اي پايداريابي به توسعهدستو گرد و غبار،  کاهش پديده ريزگردها
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  کالم آخرکالم آخر    

-صحيح از موانهع مهديريتي و برنامههدرک ي از اهميت و فوايد آبخيزداري و همچنين آگاهي جامعه به خصوص جوامع محل

زايي و ... و آبي، سيل، بياباندر شرايط فعلي که کشور با خطراتي همچون کم ،و ارائه راهکارهاي مربوطه اين حوزهريزي در 

بهه منظهور سي کشور قابل طرح اسهت. بنهابراين، يا پديده ريزگردها و گرد و غبار مواجه است، به عنوان يکي از نيازهاي اسا

ولي از آنها نياز است اقداماتي اص ناشيمقدار خطرات همچنين و  زيست محيطي -اقتصادي عوامل تخريبخطرات و کاهش 

نگر که توانايي حل بسهياري از مشهکالت فعلهي کشهور را در جانبه و جامعگيري از ديدي همهبا بهرهعلمي و آزمون شده و 

ها و اقهداماتي مهبثر در ايهن حهوزه از جملهه تغييهر بنابراين، الزم است برنامهصورت پذيرد.  داشته باشد، ه آب و خاکحوز

مهه ههاي دولتهي( و يها اجهراي شکل فعلي)اجراي برنامه هاي انتزاعهي آبخيزداري)برنا هاي آبخيزداري ازگيري برنامهجهت

در برنامهه هها و قهرار دادن  سوي تعيين جايگاه و نقش جامعهه محلهيحرکت به  و هاي ضربتي کنتر  سيل و رسوببرنامه

-اسهتفاده را از زمينههحهداکثر  قرار گيرد تا بتوان هاي تأمين معيشت جامعه محلي در اولويت برنامه هاي آبخيزداريزمينه

 به عمل آورد.  ريزي در منابع آب و خاکهاي بومي مديريت و برنامه

  

 

 

 


