
 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده 

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 شيرسوار علي قنبري پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 نشست پژوهشي :

 نقش آبخيزداري در کاهش آثار مخرب سيل
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  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

کمبود انرژی انسان را برآن داشته که از منابع تجدید شونده موجود همچون آب و خاک و پوشش گیاهی 

-، فرسایشمنابع باعث ایجاد سیالبهای مخرب از طرف دیگر استفاده غیراصولی از این. حداکثر استفاده را بنماید

-اقتصادی و پرشدن سدها خسارت به تأسیسات آبی، زمین های تشدید شونده و خسارات جبران ناپذیر به مراکز

 . های فعلی و آینده گردیده استهای کشاورزی و ایجاد خسارت حتی برای نسل

های اخیر مورد داری یکی از اقدامات مؤثر در کنترل سیالب است؛ که این مسئله در سالآبخیزداری و آبخوان

میلیون دالر از صندوق توسعه ملی به دستور  200سال گذشته تأکید مقام معظم رهبری واقع شده بود و در 

بینی رهبر معظم انقالب اسالمی برای انجام اقدامات پیش. مقام معظم رهبری به این مسئله اختصاص یافت

دهنده اهمیت مسئله آبخیزداری در کشور برای آبخیزداری در کشور در مواقع خشکسالی و ترسالی نشان

رهبر  نیهمچن .های ویرانگر در زمان ترسالی و ذخیره آب در زمان خشکسالی استالبجلوگیری از وقوع سی

زده کشور بر  لیس هایبه استان یاقدامات و امدادرسان ژهیدر جلسه و1398 نیفرورد 13معظم انقالب مورخ 

  به استان یاقدامات و امدادرسان ژهیدر جلسه و1398 نیفرورد 13رهبر معظم انقالب مورخ-

 "از جمله  البیس تیریمد یبرا رانهیشگیزده کشور بر انجام اقدامات جامع و پ لیس های

 فرمودند. دیمهم تاک اربسی موضوعات بعنوان "هاجنگل و مراتع حفظ"و  " یزداریآبخ

  میلیون دالر از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری به  200در سال گذشته

 .اختصاص یافتور کشداری مسئله آبخیزداری و آبخوان

 های آبخیزداری و آبخوانداری دهد در مناطقی که فعالیتهای گذشته نشان میارزیابی سیل

 الباقی %67موارد مانع از شکل گیری سیالب و در  %33بطور کامل انجام گرفته است در 

باعث کاهش چشمگیر سیالب )کاهش دبی اوج، کاهش حجم سیالب و تاخیر در زمان تمرکز 

 سیالب( گردیده است.

 های اخیر را کنترل میلیارد مترمکعب از سیالب 2های آبخیزداری و آبخوانداری، بیش از طرح

 و مهار کردند.

 در  راههای از جمله یکی، بیومکانیکی و میکانیکژ، بیولوو حفاظتی اقدامات مدیریتی انواع

 . زمینه آبخیزداری و آبخوانداری است

 روستا و  8650شهر و  450کشور تعداد  یزداریطبق برآورد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخ

( و متوسط خسارت هر 90) ریدر دهه اخ لیس 1600از  شیو ب لیس دیدر معرض تهد یآباد

 بوده است. الیر اردیلیم 400 لیس
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 "هاجنگل و مراتع حفظ"و  " یزداریآبخ "از جمله  البیس تیریمد یبرا رانهیشگیانجام اقدامات جامع و پ

 فرمودند. دیمهم تاک اربسی موضوعات بعنوان

های آبخیزداری و های اخیر با اجرای فعالیتمیلیارد مترمکعب از سیالب 2ها، بیش از بر اساس بررسی

چنانچه این حجم از سیالب در . ها هدایت شده استآبخوانداری کنترل و پس از تعدیل سیالب به درون آبخوان

 .شد، ابعاد فاجعه سیل اخیر بسیار بیشتر بودز در مناطق باالدست کنترل نمیهای آبخیسطح حوزه

نقش  بررسی به خود کارشناسی هایدر همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست

های آبخیز کشور، ها و مشکالت حوزهسیمای حوزه آبخیز کشور و چالش ل،یدر کاهش آثار مخرب س یزداریآبخ

 ها،سازمان جنگل ابانیامور مراتع و ب ،یزداریمعاون آبخ ،یدکتر خسرو شهباز انیبا حضور آقا 24/01/98مورخ 

 ها،و حفاظت خاک سازمان جنگل یزداریدفتر آبخ رکلیمد ،یکشور و دکتر هوشنگ جز یزدارآبخی و مراتع

 کشور اختصاص داده است. یزدارآبخی و مراتع

   تعريف و مفاهيم تعريف و مفاهيم  
 یهاتیفعال ،ینیرزمیز یهامنابع آب ،یسطح یهامنابع آب ،یعیطب یهاستمیاکوس تیریمد یعنی ،یزداریآبخ

 .میاقل رییو مخاطرات تغ یانسان

ریزی، سیاستگذاری و تنظیم یك مجموعه اقدامات در ارتباط فرآیند شناخت، برنامه ،مدیریت جامع حوزه آبخیز

برداری معقول از منابع طبیعی در یك حوزه آبخیز، بدون اثرات زیانبار در با حفظ و احیاء منابع پایه و بهره 

  محیط طبیعی است.

های طبیعی، اجتماعی و سندی فرادستی است که در یك حوزه آبخیز با مطالعه جنبه ،طرح آبخیزداری

تدوین پوشش گیاهی تهیه و  اقتصادی و با هدف اعمال مدیریت جامع حوزه آبخیز و حفاظت آب و خاک و

 رسد.شود و به تصویب سازمان میمی

 
 نودشتیم یحوزه چهل چا ریبند مشبك سرشاخه گ

 



 

3 

 

   ييآبخيزداري و آبخواندارآبخيزداري و آبخواندارقوانين و اسناد باالدستي در خصوص قوانين و اسناد باالدستي در خصوص  

 سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست  -1

  مدیریت جامع منابع حیاتی(1بند( 

 طریق اجرای عملیات آبخیزداری،  های زیرزمینی ازتعادل بخشی و حفاظت کیفی آب) 9 بند

 (هاهای زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آالیندهبرداری از آبداری، مدیریّت عوامل کاهش بهرهآبخوان

 های کلی نظام در بخش منابع طبیعیسیاست -2

  شونده و توسعه پوشش گیاهی ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید 

  و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوریشناسایی و حفاظت منابع آب 

 برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تالش برای حفظ و توسعه اصالح نظام بهره

 آن.

 های سدسازی و آبخیزداری(های کلی نظام در بخش آب: )رعایت تناسب طرحاز سیاست 4بند  -3

 :شرب شهری و روستاییقانون توسعه و بهینه سازی آب  7بند ب ماده  -4

در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی 

 ربط را اجرا نماید. های ذیوزارت جهاد کشاورزی طرح

 :وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره -5

فرسایش خاک کشور یك تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در میزان متوسط کاهش ساالنه  -11ماده

 هکتار برسد. 

 یاهیخسارات وارده به خاک و پوشش گ نییتع - 13ماده

 سرانه و( %90) درصد نود به( %40) درصد چهل از مراتع، و هاجنگل یحفاظت بیظرف ده سال، ضر - 15 ماده

 ( هکتار برسد.0/25و پنج صدم ) ستبی به هکتار( 0/17) صدم هفده از جنگل

و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود  یطبیع یها( عرصهی)اکولوژیک یحفظ و توسعه پایدار زیست محیط -14ماده

 در مراتع کشور

( متوسط بلند مدت نزوالت آسمانی %15های سنواتی، حداقل پانزده درصد )در فصل تأمین آب بودجه -27 ماده

( از طریق %7/5( از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد )%7/5م درصد )ساالنة کشور )هفت و نی

 . حجم آب استحصالی کشور اضافه گرددآبخیزداری و آبخوانداری( به 
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  کاربري اراضي و پوشش زمينکاربري اراضي و پوشش زمين  تتييوضعوضع  

 

 
 

  وضعيت اقليم و بيالن آبي کشوروضعيت اقليم و بيالن آبي کشور  

 خشك و فراخشك(مرطوب، خشك، نیمهاقلیم کلی )اقلیم مرطوب، نیمه 5از نظر اقلیمی:  رانیکشور ا

 :(رویساله( )طرح جامع آب وزارت ن 30بیالن آبی متوسط کشور ) براساس

 

میلیون 164از وسعت 
هکتاری کشور

میلیون 84.8
مرتع: هکتار

میلیون 14.3
جنگل: هکتار

میلیون 35.5
اراضی : هکتار

بیابانی

میلیون 2.7
درخچه : هکتار

و بیشه زار

سایر : باقیمانده
کاربری ها

میلیارد مترمکعب413های کشور میزان بارش

میلیارد مترمکعب283میزان تبخیر 

میلیاردمتر مکعب130منابع آبی تجدیدشونده 

میلیارد مترمکعب92های سطحی در دسترس آب

میلیارد مترمکعب38ها میزان تغذیه سفره
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  در کشور در کشور   اقدامات آبخيزداري و آبخواندارياقدامات آبخيزداري و آبخوانداري  وضعيتوضعيت  

-گیری از روشمطرح است که با بهرهمدیریت حوزه آبخیز به عنوان یکی از اقدامات تلفیقی در کنترل سیالب 

مدیریت . های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیالب در پایین دست و مناطق خطرپذیر دارد

های آبخیز باالدست در قالب ریسك سیل و کاهش آسیب پذیری مناطق با اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزه

-بی اوج سیالب را که اثر زیادی در ایجاد خسارت و تلفات دارد کاهش میهای آبخیزداری و آبخوانداری، دطرح

 .دهد

یکی، بیومکانیکی و میکانیکی از جمله اقدامات در زمینه آبخیزداری و ژ، بیولوو حفاظتی اقدامات مدیریتی انواع

 آبخوانداری است که در ذیل به زیرمحورهای هر دسته اشاره شده است:

 

 

 تفصیلی اجراییمساحت کل مطالعات 

 )میلیون هکتار(

 مساحت کل مطالعات اجرا شده

 )میلیون هکتار(

 مساحت کل مطالعات در دست اجرا

 )میلیون هکتار(

 مساحت کل مطالعات آماده اجرا

 )میلیون هکتار(

26 12 8.8 5.2 

اقدامات مکانیکی
....بند خاکی، تورکینست، پخش سیالب، بندهای رسوبگیر مالتی و گابیونی و خشکه چین و 

اقدامات بیومکانیکی
سکو بندی، تراس بندی، بانکت بندی، اصالح شخم

اقدامات بیولوژیکی
...نهال کاری، بذرکاری، کپه کاری، علوفه کاری و 

و حفاظتیاقدامات مدیریتی
...وحفاظت و قرق، کشاورزی حفاظتیتسهیلگری و ترویج آبخیزداری، مدیریت حوزه، 
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  هاي آبخيز کشورهاي آبخيز کشوروضعيت سيلخيزي حوزهوضعيت سيلخيزي حوزه  

وستا و آبادی در معرض ر 8650شهر و  450تعداد خاک و آبخیزداری کشور طبق برآورد پژوهشکده حفاظت 

 بوده است.  ریالمیلیارد  400( و متوسط خسارت هر سیل 90سیل در دهه اخیر ) 1600بیش از و  تهدید سیل

 
های گلستان مازندران، گیالن، هرمزگان، کرمان و بلوچستان خسارات سیل در اکثر مناطق کشور از جمله  استان

 .زیادی وارد آورده استصدمات جانی و مالی 

 28و  در عمده مناطق کشور وجود دارد تقریبا  که امکان وقوع سیل  دنیاست کشور ما در زمره مناطق سیلخیز

. قرار دارند سیلخیزیدر درجات مختلفی از  الباقیو  طغیانیهای شدید و درصد سطح کشور در معرض سیل

 میلیون نفر در 15باشند که از این میزان خطر سیل میز جمعیت کشور در معرض میلیون نفر ا 55.9همچنین 

 تاکنون ثبت شده 30مورد سیل بزرگ و کوچك از دهه  7372تعداد و  معرض خطر سیل با شدت باال هستند

 است. 
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  وضعيت موجود فرسايش آبيوضعيت موجود فرسايش آبي    

 میلیون هکتار 125های آبخیز در قلمرو فرسایش آبی حدود حوزه 

 میلیون هکتار 32قلمرو فرسایش بادی بیابانی و در  های آبخیزحوزه 

  حفاظت خاک، پژوهشکده  برنامه راهبردی)تن در هکتار در سال  7/16معادل متوسط فرسایش آبی

 (1388حفاظت خاک و آبخیزداری 

  برنامه راهبردی میلیارد دالر در سال در کشور  10خسارت اقتصادی ناشی از فرسایش خاک بیش از(

  (1388پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  حفاظت خاک،

 
 

  موجود رسوبموجود رسوب  وضعيتوضعيت    

سدهای حوزه آبخیز سطح خالص سد و تعمیم آن به  41رسوب به مخازن میلیون متر مکعب  206ورود حدود 

درصد از حجم  76/0میلیون متر مکعب و از دست رفتن ساالنه حدود  356معادل حداکثر برداری در حال بهره

تن در هکتار در سال )دفتر بهره برداری از تأسیسات تأمین آب،  5/8متوسط رسوب  -سدهای کشورمخازن 

  (.1392شرکت مدیریت منابع آب، وزارت نیرو 
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  فرونشست زمينفرونشست زمين    

 انهیبه صورت سال متریسانت 30تا  10شده تاکنون، نرخ فرونشست از  یریگفرونشست اندازه تیبا توجه به وضع

 . کشور در حال رخداد است یهادشتدر اکثر 

در حال  ینیرزمیکه به منابع آب ز یکشور وجود دارد و با فشار یهادرصد از دشت 50از  شیمشکل در ب نیا

 .باشندیم دهیپد نیدر حال ابتال به ا زیپرباران ن ینواح یهاحاضر وجود دارد؛ دشت

 
  پتانسيل کنترل و کاهش تبخيرپتانسيل کنترل و کاهش تبخير 

میلیارد متر  4000میلیارد متر مکعب و حجم تبخیر بالقوه بالغ بر  280حجم تبخیر بالفعل سالیانه کشور بالغ بر 

ها در مناطق کوهستانی به نسبت مناطق دشتی بیش از سه گردد. با توجه به اینکه حجم بارشمکعب برآورد می

ای آبخیزداری در مناطق باالدستی و کوهستانی  هانجام فعالیت از یك سوم است، برابر و نیز حجم تبخیر کمتر

توجیه بسیار مناسب و باالیی در راستای مدیریت و استحصال منابع آب ناشی از کنترل و کاهش تبخیر ) حداقل 

 میلیارد متر مکعب( خواهد داشت.  20% تبخیر مناطق کوهستانی یعنی  10

نسبت 

 استحصال

امکان استحصال آب 

                   در واحد سطح

 ) مترمکعب(

 تبخیر

% 

 تبخیر

  حجم 

bcm 

             سهم 

 % بارش

 حجم بارش

  bcm 

مساحت 

 %  از کل

 مساحت

KM2 

 

 کوه 940000 58 310 77 200 65 1170 13

 دشت 680000 42 90 23 84 93 88 1
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  رريياخاخ  ييهاهاللييدر سدر س  ييو آبخواندارو آبخواندار  ييزدارزداريياثرات آبخاثرات آبخ  ييابابييارزارز  

 شامل :  البیدر کاهش س یو آبخواندار یزداریآبخ یهااثرات طرح اهم

 مکعب در هر هکتار آبخیزداری در مناطق کوهستانی متر 530 حجم آب ذخیره شده سالیانه بطور متوسط -1

)پژوهشکده حفاظت خاک و  متر مکعب آب در هکتار در آبخوانداری1000بطور متوسط  سالیانهنفوذ  -2

 .(1385آبخیزداری، 

های آبخیزداری و آبخوانداری بطور کامل انجام دهد در مناطقی که فعالیتهای گذشته نشان میسیلارزیابی  -3

باعث کاهش چشمگیر سیالب )کاهش  الباقی %67گیری سیالب و در موارد مانع از شکل %33ته است در گرف

 دبی اوج، کاهش حجم سیالب و تاخیر در زمان تمرکز سیالب( گردیده است.

 های اخیر را کنترل و مهار کردند.میلیارد مترمکعب از سیالب 2ش از آبخیزداری و آبخوانداری، بیهای طرح -4

 

  رريياخاخ  لليياستان لرستان در ساستان لرستان در س  ييدر حوزه مشرف به شهرهادر حوزه مشرف به شهرها  ييو آبخواندارو آبخواندار  ييزدارزدارييآبخآبخ  ييهاهاتتييفعالفعال  يياثربخشاثربخش  

با حجم  خروسان شهرستان ازنا ، دره باغ ومالطالب یهااجرا شده در حوزه یو آبخواندار یزداریآبخ یهاتیفعال

 . متر مکعب مانع از انتقال رواناب و رسوب به شهر ازنا شد هزار 180میلیون و  3 مخازن

 230میلیون و  2 با حجم مخازن گودرزیکندر و دهنو شهرستان ال در،یدره ح یهاحوزه لیکنترل س یهاسازه

مترمکعب و  هزار 560میلیون و  3 یشهرستان دوره چگن 2و  1 یدوگر و چگن یخاک یمترمکعب، سدهاهزار 

حجم از رسوب و رواناب به مناطق  نیمترمکعب از انتقال ا هزار 200میلیون و  1رومشگان کوهدشت  یسد خاک

 . بعمل آوردند یریگشده جلو ادی

 یمترمکعب و سد خاک هزار 600میلیون  1بسطام شهرستان سلسله با حجم مخزن  یسد خاک نیبر ا عالوه

حجم از رواناب و  نیموجب نگهداشت ا زیمترمکعب ن هزار 500میلیون و  1دهکرد بروجرد با حجم مخزن 

 .دندیخرم آباد و بروجرد گرد یاز انتقال آن به محدوده شهرها یریجلوگ

 

  مشارکت خيرين  و مردم در توسعه اقدامات آبخيزداري و آبخوانداريمشارکت خيرين  و مردم در توسعه اقدامات آبخيزداري و آبخوانداري    

در بین مردم و احساس مسئولیت تك تك مردم در توسعه اینگونه  "خیر"اری بعنوان کار قرار گرفتن آبخیزد

شد، فعالیت زیربنایی که تا قبل از این در قالب فعالیت عمرانی و زیربنایی به عنوان وظیفه حکومت تلقی می

هر چند  رود.میهای آبخیزداری به شمار بزرگترین و مهمترین دستاورد حضور مردم و خیرین در اجرای طرح

های آبخیزداری که امری نو و در سنوات اخیر در برخی ارزیابی دقیق نتایج حاصل از مشارکت خیرین در فعالیت

باشد، نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر در این زمینه است. اما نتایج اولیه حاصل نقاط کشور در حال گسترش می

 باشد. های آبخیزداری در کشور میروز نقطه عطفی در تاریخ فعالیتاز اینگونه کار پربرکت و ارزشمند، نشان از ب
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   کالم آخر کالم آخر  

 به منظور زیآبخ یهاجامع حوزه تیریدر قالب مد ییاجرا یهادستگاه یو هماهنگ یو همکار ینگرلزوم جامع

بطور  توسعه ) تعهدات مندرج در برنامه ششم یحداقل اجراو  یقانون فیبه اهداف مندرج در تکال یابیدست

 هزار 20ساالنه  ینیب شی( با پ هکتار ونیلیهکتار و در طول برنامه ده م ونیلیمتوسط معادل ساالنه دو م

با توجه  یآت یهادر سال یاستمرار و اختصاص اعتبارات الزم از محل صندوق توسعه ملو همچنین  الیر اردیلیم

 از الزامات است. و جنگلها یاهیو حفظ پوشش گ یو آبخواندار یزداریآبخ یهاتیبه فعال یبه اقبال عموم

و به  یاسالم یمحترم مجلس شورا استیمحترم جمهور و ر استیر ،یمقام معظم رهبر داتیبا توجه به تاک

، ریاخ یلهایاز کشور در س ینقاط یخسارات وارده برا ادیحجم ز یمقامات ارشد کشور، و از طرف هیکل ینوع

خاک و فرونشست  شیفرسا از یریجلوگ ،ینیزم ریآب ز یهاسفره هیلزوم تغذ البها،یخسارات سبمنظور کاهش 

و  یزداریآبخ یتهایبه فعال دنیمردم، و بمنظور سرعت بخش یو روان یکاهش مخاطرات روح نیو همچن نیزم

الزم است  ،ییزدا ابانیگرد و غبار و ب دهیو توسعه جنگلها، مبازره با پد اءیو اح یاهیحفظ پوشش گ ،یآبخواندار

 .کند داین امر اختصاص پیتومان به ا اردیلیم هزار 10ساالنه حدود 

 است داشته خوبی خیلی هایهمکاری المللیبین آژانس نظر جلب با کشور آبخیزداری و مراتع ها،سازمان جنگل

 المللی بین مرکز یك اندازی راه وزیران محترم هیئت مصوبه براساس خوشبختانه ها،همکاری مجموعه از و

خشك و نیمه خشك کشور هست. و این مرکز مصوبات و مجوزهای الزم را اخذ کرده تا از  قمناط در یونسکو

 سریعتر و شویم مندبهره بتوانیم هم ما شده، انجام المللی بین نهاد مجموعه این جهان سطح در که هاییمدل

 . کنیم طی را توسعه مسیر


