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 نکات برجسته   *
 

 های اخیر مورد تأکید مقام معظم آبخیزداری یکی از اقدامات مؤثر در کنترل سیالب است؛ که این مسئله در سال

 ایشانمیلیون دالر از صندوق توسعه ملی به دستور  200 بالغ بر 1397در سال  به طوری که ه استرهبری بود

 .اختصاص یافت موضوعبه این 

 کشور مصوب و  یزدارآبخی و مراتع هادر سازمان جنگل 1395در سال  زیجامع حوزه آبخ تیریمد ییالگوی اجرا

 شده است. لیتشک یالگو  از هفت گام اصل نیابالغ شد. ا لوتیپا زیآبخحوزه  33 در اجرا برای هابه استان

 شفرسای ،سیل ی،ممنوعه و بحران هایتعداد دشت شیو افزا خشکسالی شامل: کشور یزداریدر حوزه آبخ دهایتهد 

 .استو تبخیر  نیلغزش و فرونشست زم نیزم ،رسوب ،خاك

 آبادی در کشور  8650شهر و  450دهد در مجموع ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان میآمارهای سازمان جنگل

 فقره سیل در ایران رخ داده است. 5587تا کنون،  1330در معرض سیل قرار دارند و از سال 

  های مازندران، گیالن، بوشهر، لرستان استان ،خسارات سیل و مطابقهای مجلس گزارش مرکز پژوهشبر اساس

 .هستندهای کشور خیزترین استانو کرمانشاه به ترتیب سیل

 10در سطح  یدارو آبخوان یزداریآبخ اتیعمل یدر چارچوب برنامه ششم توسعه اجرا هاتیبه منظور تداوم فعال 

 شده است. یزریهکتار برنامه ونیلیم

 ریمرتبط با تصاو هایکیاز تکن یرگیسنجش از دور و بهره هایآوریبه فن یاز دسته علوم متک یزداریآبخ 

 . و پهپاد است ایماهواره

 

 

 

 

 

 

 و طرح مسئله *مقدمه

ه آب و مواد غذایی را گرایانه، نیاز ب های اخیر رشد روز افزون جمعیت و رویکرد جوامع بشری به الگوهای مصرفدر سال   

-های منابع طبیعی روی آوردند. این بهرهبرداری از عرصهها برای تامین نیازهای آنی خود به بهرهد. انسانکردو چندان 

ای هتعادل سیستمی حوزه ها در بیشتر موارد چنان سریع، نامعقول و منفعت طلبانه بود که باعث برهم زدن نظم وبرداری

داری از این منابع، بدون توجه به توان طبیعی آنها سبب پسرفت و کاهش نفوذپذیری خاك، زوال پوشش برد. بهرهشآبخیز 

های مکرر، کاهش توان تولید، هدر گذاری در پایین دست، وقوع خشکسالیگیاهی، افزایش سیل، تشدید فرسایش، رسوب

ی . بروز چنین مشکالتشداقتصادی و اجتماعی  های طبیعی و بروز مشکالت و مسائلای از سرمایهرفت بخش قابل مالحظه

 های منابع طبیعی درهای دولتی و غیردولتی به منظور جلوگیری از روند تخریب عرصهسازمان گیری نهادها وباعث شکل

 ردد.گسراسر دنیا شد. در کشور ما توجه به مسائل مربوط به کنترل رواناب و جلوگیری از فرسایش به چند دهه اخیر بر می

ی هابرای رفع این معضالت تالش. شودامروزه در ایران خطرات ناشی از وقوع سیالب و فرسایش خاك بیشتر احساس می
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های وسیعی از کشور با هدف نفوذ رواناب، اجرای عملیات آبخیزداری در بخش های اخیر صورت گرفت.در سال مختلفی

 . ها استجمله این تالش سدها ازگذاری در پشت کاهش دبی اوج سیالب و جلوگیری از رسوب

های اخیر مورد تأکید مقام یکی از اقدامات مؤثر در کنترل سیالب است؛ که این مسئله در سال داریو آبخوان آبخیزداری

 ایشانمیلیون دالر از صندوق توسعه ملی به دستور  200 بالغ بر 1397در سال به طوری که  استمعظم رهبری واقع شده 

بینی رهبر معظم انقالب اسالمی برای انجام اقدامات آبخیزداری در کشور در مواقع پیش. اختصاص یافت وضوعبه این م

 های ویرانگر در زمانآبخیزداری در کشور برای جلوگیری از وقوع سیالب موضوعدهنده اهمیت خشکسالی و ترسالی نشان

 .ترسالی و ذخیره آب در زمان خشکسالی است

ها و چالش ل،یدر کاهش آثار مخرب سداری و آبخوان یزدارینقش آبخبرای تحلیل و بررسی بیشتر  در همین راستا و

 ،یدکتر هوشنگ جزآقای ای با مصاحبه یزداریحوزه آبخو کارهای اجرا شده در  های آبخیز کشورمشکالت حوزه

 که مهمترین شده انجام 1کشور یزدارآبخی و مراتع ها،و حفاظت خاک سازمان جنگل یزداریدفتر آبخ رکلیمد

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش

 
 

 تعریف و مفاهیم* 
  

 زیآبخ
ناشی از بارش وارد بر آن را یک رودخانه، آب رو، دریاچه و یا  رواناب ای است که تمامآبخیز پهنه

 .نمایدیک آب انباشت دریافت می

 آبخیزداری
آبخیزداری مدیریت منابع زیست محیطی یک آبخیز است به نحوی که به بهترین وجه اهداف 

 .مدیریت طرح برای بهره برداری مداوم از این منابع را برآورد سازد

مدیریت جامع 

 حوزه آبخیز

 یریزی، سیاستگذاری و تنظیم یک مجموعه اقدامات در ارتباط با حفظ و احیافرآیند شناخت، برنامه

منابع پایه و بهره برداری معقول از منابع طبیعی در یک حوزه آبخیز، بدون اثرات زیانبار در محیط 

  طبیعی است.

 طرح آبخیزداری

اجتماعی و اقتصادی و با های طبیعی، سندی فرادستی است که در یک حوزه آبخیز با مطالعه جنبه

شود پوشش گیاهی تهیه و تدوین می هدف اعمال مدیریت جامع حوزه آبخیز و حفاظت آب و خاک و

 رسد.و به تصویب سازمان می
 

 

 ضرورت و اهمیت آبخیزداری در کشور*

برداری غیراصولی از منابع های آبخیز، در چند دهه اخیر در اثر بهرهافزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاك در حوزه  

ها و افزایش نرخ تولید ای یافته است. این موضوع ضمن تشدید وقوع سیالبآب، خاك و پوشش گیاهی، شدت فزاینده

 است.  کردههای ملی کشور را فراهم رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها، موجبات کاهش تولید و تلفات سرمایه

                                                           
 انجام شده است.  10/08/1399 خیتاراین مصاحبه در  -1
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شوند، میالدی نام ایران در لیست کشورهایی که دچار کمبود آب می 2025د تا سال بینی سازمان ملل متحپیش بر اساس

های زیرزمینی را برهم های عمیق که توازن و تعادل آبمیزان تخلیه غیرمجاز از چاهمسئله گیرد. به این ترتیب قرار می

 یرد. ریزان مربوطه قرار گاندرکاران و برنامهباید عمیقا مورد توجه دست زده است،

 ریزی شده مشتملهای از قبل طرحداری، مدیریت و استفادة صحیح از اراضی حوزه آبخیز، طبق برنامهآبخیزداری و آبخوان

 باشد. گذاری و اصالح پوشش نباتی و غیره میهای سیالبی و رسوببر مهار فرسایش خاك و تنظیم جریان

آب که مایه حیات و خاك که بستر حیات است را حفظ کند. همچنین،  تواند منابع پایه، یعنیهای آبخیزداری میفعالیت

...( است  ا وگیاهی، هوبدنه اصلی اقتصاد کشور نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به منابع پایه )آب، خاك، پوشش

ن ماده تریترین و مهماصلی توان انتظار رشد و توسعه را داشت. در این میان، باید گفت منابع آب به عنوانو بدون آن نمی

ها حیاتی از ضروریات رشد، توسعه و حرکت در هر کشوری از جمله ایران است که با مدیریت صحیح و اصالح زیرساخت

و در جهت رشد و توسعه اقتصادی و توانمندسازی اقتصاد از آن بهره برد. به  کردهتوان این سرمایه خدادادی را حفظ می

ها ها و زیرساختبع حیاتی است تا با اصالح روشاهای آبخیزداری یکی از ضروریات حفاظت از این منهمین دلیل، فعالیت

 . شوداز هدررفت منابع آبی جلوگیری 

طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، ه طبیعی و آبخیزداری ب در نهایت باید گفت، چنانچه کارکردها و دستاوردهای بخش منابع

طبیعی و خدادادی، در زمینه مسائلی نظیر امنیت، سطح درآمد، تولید، نگاه به درون،  است از منابععالوه بر حفاظت و حر

ت توان این طور نتیجه گرف، نیز دچار مشکل نخواهیم شد. بنابراین، میاست... که از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی  اشتغال و

انی های انسهای زیرزمینی، فعالیتهای سطحی، منابع آببهای طبیعی، منابع آمدیریت اکوسیستم شاملکه آبخیزداری 

 .است و مخاطرات تغییر اقلیم
 

 های آبخیزبرنامه توسعه مدیریت جامع حوزه*

 -یاعاجتم یوفیزیکی،)ب یعیاز منابع طب یبردارمختلف بهره یهاآگاهانه است که جنبه یندیفرآ یزجامع حوزه آبخ یریتمد

کاهش  ی،سودآور یی،غذا یتبرداران )امنبه اهداف بهره یابیبه منظور دست یدارپا یریتمد یستمس یک( را در یو اقتصاد یاسیس

 .کندیم یق( تلفیستز یطو حفاظت از مح یندهآ یها)کاهش فقر، رفاه نسل عه( با در نظر داشتن اهداف جامیریخطرپذ
 

 های آبخیزالگوی مدیریت جامع حوزه*

ها ها مراتع و آبخیزداری کشور مصوب و به استانسازمان جنگل در1395در سال  آبخیز حوزه جامع مدیریت اجرایی الگوی

  است. شده تشکیل اصلی گام هفت از حوزه آبخیز پایلوت ابالغ شد. این الگو  33اجرا در  برای
 

 

 هاهای آبخیز در کشور و استانعملکرد مدیریت جامع حوزه*

ها اقدامات موثری در جهت تشکیل ستادهای هماهنگی و انسجام سازمانی با مسئولیت در استان 1396و  1395 هایدر سال

های پایلوت تشکیل و ارتباطات موثری با مردم محلی و آبخیزنشینان برقرار و در مستقیم استانداران و فرمانداران حوزه

 ت.های آبخیز نیز مطالعات راهبردی و اجرای اقدامات انجام شده استعدادی از حوزه
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 آبخیزداریانواع اقدامات *

 هایگیری از روشمدیریت حوزه آبخیز به عنوان یکی از اقدامات تلفیقی در کنترل سیالب مطرح است که با بهره  

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

های آبخیزداری، دبی های آبخیز باالدست در قالب طرحبا اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزه کاهش آسیب پذیری مناطق

 .دهداوج سیالب را که اثر زیادی در ایجاد خسارت و تلفات دارد کاهش می

 شود:انجام می زیرنوع اقدام در قالب چهار محور عملیاتی به شرح  42بیش از 

 

 تهدیدها در حوزه آبخیزداری کشور*

خشكسالی و افزایش تعداد 

 های ممنوعه و بحرانی دشت

میلیارد مترمكعب  10های ممنوعه و بحرانی در کشور و بیالن منفی تعداد دشت)افزایش 

های کشور در اثر سانتی متری سطح آبخوان 30تا  12ها و فرو نشست در آبخوان

 (نمایدای را ترسیم می ها وضعیت نگران کنندهخشكسالی

 سیل
متوسط خسارت هر  .روستا و آبادی در معرض تهدید سیل 8650شهر و  450)تعداد 

 میلیارد ریال( 400سیل 

 فرسایش خاک
های آبیاری باعث کاهش عمر مفید )رسوب حاصل از فرسایش در مخازن سدها و کانال

 یابد(های کشور فرسایش میتن در هكتار از خاک 16/7شود. ساالنه آنها می

 رسوب
درصد  0.76میلیون متر مكعب رسوب به سدها و از دست رفتن ساالنه حدود  250)ورود 

 از حجم مخازن سدهای کشور(

زمین لغزش و فرونشست 

 زمین

های کشور وجود دارد و با فشاری که به منابع درصد از دشت 50)فرونشست در بیش از 

ان نیز در حال ابتال به این های نواحی پربارآب زیرزمینی در حال حاضر وجود دارد؛ دشت

 باشند(پدیده می

 تبخیر
میلیارد متر مكعب و حجم تبخیر بالقوه  280)حجم تبخیر بالفعل سالیانه کشور بالغ بر 

 (شودمیلیارد متر مكعب برآورد می 4000بالغ بر 

 

اقدامات مكانیكی
...گیر مالتی و گابیونی و خشكه چین و بندهای رسوباحداث بند خاکی، تورکینست، پخش سیالب، 

اقدامات بیومكانیكی
...و ، اصالح شخمدر اراضی شیبدارسكو بندی، تراس بندی، بانكت بندی

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

و حفاظتیاقدامات مدیریتی
...و دیده بانی و اطفاء حریقحفاظت و قرق، تسهیل گری و ترویج آبخیزداری و منابع طبیعی، مدیریت حوزه، 
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 میزان اثر بخشی آبخیزداری*

 

 های آبخیز کشورخیزی حوزه وضعیت سیل*

آبادی در کشور در  8650شهر و  450دهد در مجموع ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان میجنگل آمارهای سازمان  

های گلستان، هرمزگان و فقره سیل در ایران رخ داده است. استان 5587تا کنون،  1330معرض سیل قرار دارند و از سال 

 درصد 20استان گلستان رکورددار است که خراسان جنوبی به ترتیب رکورددار سیل خیزی در کشور هستند. در حالی 

ها سدهایی طبیعی برای دهد، جنگلسطح این استان پوشیده شده از جنگل است و مطالعات انجام شده در اروپا نشان می

های گیاهی ارزشمند کارکردهای خود را در استان گلستان گونه پوشش ذخیره آب هستند اما گویا به دالیل مختلف، این

در  تا از سیالب استها اند که بیانگر حساسیت اقدامات ویژه عملیات آبخیزداری در این استانسیل از دست دادهدر برابر 

جهت افزایش پتانسیل آبی موجود در این مناطق استفاده و تحت مدیریت درست باعث افزایش رطوبت خاك، احیا پوشش 

 های آبی شویم.مخازن سازهها و ها و افزایش ذخایر آب برکهگیاهی، تغذیه آبخوان

یزترین خ های مازندران، گیالن، بوشهر، لرستان و کرمانشاه به ترتیب سیلهای مجلس استانگزارش مرکز پژوهشبر اساس 

نفر  57تعداد  1395نفر و در سال  55تعداد  1394وقوع پیوسته در سال ه های ب. در اثر سیلهستندهای کشور استان

 اند. دهجان خود را از دست دا

استان گلستان بوده  80اتفاق افتاده، مربوط به سیل سال  2001های جهان که در سال اطالعات یکی از بزرگترین سیل

که خسارات آن شامل: خطوط برق و شبکه آب روستایی، شبکه آب شهری، راه، مرکز مخابرات، اراضی کشاورزی و باغات، 

دام و تعداد  6000هکتار مراتع،  10000ار اراضی کشاورزی و باغات، هکت 15000باب اماکن مسکونی و تجاری،  3000

میلیارد ریال خسارات مالی در بر داشته است. بر  580دستگاه اتومبیل و وسایل نقلیه سنگین بوده که در مجموع  130

ی
ی آبخیزدار

ن اثربخش
میزا

در هكتار در مناطق کوهستانی متر مكعب 530حجم آب ذخیره شده سالیانه به طور متوسط 

.(1385پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری، )متر مكعب آب در هكتار در آبخوان داری 1000نفوذ سالیانه  به طور متوسط 

تن در هكتار3-9به میزانکنترل فرسایش خاک سالیانه به طور متوسط 

متر مكعب در هكتار4کنترل رسوب سالیانه به طور متوسط 

کیلوگرم در هكتار120به مقدار افزایش تولید علوفه سالیانه 

درصد تبخیر مناطق کوهستانی 10مدیریت و استحصال منابع آب ناشی از کنترل و کاهش تبخیر حداقل : پتانسیل کنترل و کاهش تبخیر

های شغلی و معیشت آبخیزنشینانبهبود فرصت

تن کربن در 49.2تن در هكتار، عملیات مكانیكی به طور متوسط 60افزایش ترسیب کربن منتج از عملیات بیولوژیک به طور متوسط 
تن کربن در هكتار 46هكتار و عملیات بیومكانیكی به طور متوسط 

برابر3تا 1.5ها بین ها و چشمهافزایش میزان دبی قنات

میلیون مترمكعب از سیالب 280های آبخیزداری و آبخوان داری، شمال کشور طرح1398در سیل سال : درصدی حجم سیالب70کاهش 
.را کنترل و مهار کردند

درصدی تبخیر و تعرق ناشی از توسعه اقدامات بیولوژیک32کاهش 
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کنون در این  تا 1383ها، مراتع و آبخیزداری کشور از سال این اساس برای طرح سیل گلستان عملکرد سازمان جنگل

 میلیارد ریال عملیات آبخیزداری و کنترل سیل اجرا شده است. 724هزار هکتار و مبلغ  420استان در سطحی حدود 

هزار میلیارد تومان خسارت مالی مستقیم دهه اخیر در ایران را در برداشته است که کمترین خسارت مالی مربوط به  140

 میلیارد ریال گزارش شده است. 9بیش از  90و خسارات سیل میلیارد ریال  2کمتر از  95و  92سال 

 های راهبردی آبخیزداری در برنامه ششم توسعه کشوربرنامه*

 
 

 میلیون هکتار  10داری در سطح  ها در چارچوب برنامه ششم توسعه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانبه منظور تداوم فعالیت

 ریزی شده است.برنامه

 
 

 های توسعه حوزه آبخیز در کشورچالشموانع و *

 
 وضعیت و میزان مشارکت خیرین و مردم در توسعه اقدامات آبخیزداری*

 

های قابل توجه مردمی است. در بسیاری که دارای مطالبات و خواسته شودآبخیزداری از جمله اقداماتی در کشور محسوب می

توان به استان عملیات آبخیزداری قابل مالحظه است. به عنوان مثال میهای آبخیز کشور مشارکت مردم در اجرای از حوزه

 اشاره نمود: زیرهای دارای تعداد قابل توجه خیرین است با ذکر بخشی از نتایج به شرح هرمزگان که یکی از استان
 

 
 

برنامه ریزی بخشی و 
مه بی توجهی به لزوم برنا

ریزی بر اساس حوزه 
آبخیز

تغییر کاربری و کاهش 
حوزه پتانسیل اکولوژیكی

آبخیز

ه کمبود اعتبارات الزم ب
منظور مطالعه و اجرای 
آبخیزداری و آبخوان 

داری

دید تغییرات اقلیمی و تش
ها و مخاطرات بحران

طبیعی

ن اجرا بند کوتاه آبخیزداری با مشارکت مستقیم مردم در منطقه بشاگرد و در سطح حوزه آبخیز جگی4000تاکنون بیش از 
.شده است

م از طرح آبخیزداری با اعطای تسهیالت بانكی در سطح استان توسط مردم در مباحث مختلف آبخیزداری اع1500بالغ بر 
یل ها و قنوات و ایمن سازی اراضی کشاورزی در مقابل سها، چشمهتراس بندی و بهره برداری از اراضی شیبدار، تقویت چاه
.گذاری شده استسرمایه

.طرح آبخیزداری توسط مردم از محل اعتبارات مردمی صندوق بالعوض خشكسالی به انجام رسیده است300

.پروژه آبخیزداری با مشارکت بسیج جوانان در سازندگی عملیاتی گردیده است88

.  سازه آبخیزداری در قالب اردوهای جهادی دانش آموزان و دانشجویان اجرا شده است77

ی گذاردرصد توسط خیرین استان به بهره برداری رسیده که ارزش ریالی سرمایه100تا 15طرح آبخیزداری با خودیاری  16
.میلیارد ریال است37های آبخیزداری استان بالغ بر خیرین در طرح
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 های دانش بنیان در حوزه آبخیز کشورآوری و شرکتمیزان استفاده از فن

و  ایهای مرتبط با تصاویر ماهوارهگیری از تکنیکهای سنجش از دور و بهرهآوریعلوم متکی به فن آبخیزداری از دسته

خیزی، فرسایش و رسوب، زمین لغزش و فرونشست زمین ها برای سنجش سیلپهپاد است که از این علوم و فن آوری

 شود.استفاده می
 

 جمع بندی *

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

طور متوسط معادل ساالنه ه ب تعهدات مندرج در برنامه ششم توسعه ) یحداقل اجرای و قانون فیبه اهداف مندرج در تکال

استمرار و و همچنین  الیر اردیلیم هزار 20ساالنه  ینیب شی( با پ هکتار ونیلیهکتار و در طول برنامه ده م ونیلیدو م

و  یزداریآبخ یهاتیبه فعال یبا توجه به اقبال عموم یآت یهادر سال یاختصاص اعتبارات الزم از محل صندوق توسعه مل

های آبخیز با استفاده از نتایج های مدیریت جامع حوزههمچنین ارائه مدل از الزامات است. هاو جنگل یاهیحفظ پوشش گ

های آبخیز برای تحلیل روش المللی مانند دو پروژه منارید و حبله رود و دعوت از مردم ساکن حوزههای بینپروژهموفق 

 .استشناسی آبخیزداری مشارکتی و نتایج آن بسیار مهم و ضروری 

ور از کش ینقاط یخسارات وارده برا ادیحجم ز یارشد کشور و از طرف همه مدیرانو  رهبر معظم انقالب داتیبا توجه به تاک

 خاك شیفرسا از یریجلوگ ،ینیزم ریآب ز یهاسفره هیلزوم تغذ ها،البیمنظور کاهش خسارات سه ، بریاخ یهالیدر س

 یارزدیآبخ یهاتیبه فعال دنیمنظور سرعت بخشه مردم، و ب یو روان یکاهش مخاطرات روح نیو همچن نیو فرونشست زم

نه الزم است ساال ،ییزدا ابانیگرد و غبار و ب دهیها، مبازره با پدو توسعه جنگل ایو اح یاهیحفظ پوشش گ ،یدارو آبخوان

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

   

 
 

  


