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  چکیده
مسائل منابع طبیعی و محیط زیست در اسناد باالدستی و اذعان اندیشمندان و مسـئولین کشـور بـه لـزوم پایـدار بـودن توسـعه،         توجه بهبا وجود 

هدف اصلی این مقاله بررسی نقش مقیاس . باشند محیطی می هاي مختلف زیست گیري بحران هاي آبخیز شاهد تخریب روزافزون منابع و شکل حوضه
هاي بزرگ بعنوان واحـدهاي   ریت فعلی سرزمین و لزوم تغییر رویکرد آبخیزداري در ایران از آبخیزهاي کوچک به حوضهحوضه در عدم موفقیت مدی

مهندسـی اسـت کـه بـراي     -در حال حاضر راهکارهاي احیایی آبخیز، راهکارهایی ثابت و از جنس فنـی . باشد اصلی مدیریت اکوسیستم سرزمین می
هـاي   که بسیاري از بحـران در حالی. شوندارائه می غیرهئلی از قبیل فرسایش، سیل، تخریب پوشش گیاهی و مقیاس و کنترل مسا آبخیزهاي کوچک

هـاي ریزگـرد،   ایجـاد کـانون   ینی، تشدید فرآیندهاي بیابـانزایی و هاي آب زیرزمها، افت سطوح سفرهها و تاالبکنونی از جمله خشک شدن دریاچه
اکنـون  . گیرنـد مقیاس مورد توجه قرار نمیاجرایی کوچک-تر داشته و در مطالعات تفصیلیهاي بسیار بزرگمدیریت آبخیز در مقیاس عدم ریشه در

هاي گزاف درمانی سعی بـر تعـدیل وضـعیت     محیطی آبخیزهاي کشور ایجاد شده است که با صرف هزینه هاي زیست ستادهاي متعددي براي بحران
بـراي سـایر     گیـري بحـران   تـوان از شـکل   هزینه در قالب مدیریت جامع آبخیز می گیرانه و کم امات پیشکه با انجام اقد بحرانی موجود دارند درحالی

تواند سبب درك بهتر از مسائل آبخیز شده و منجر بـه ارائـه راهبردهـایی از    لذا توجه به موضوع مقیاس حوضه می. آبخیزهاي کشور جلوگیري نمود
هـاي  پایـداري را بـراي مقیـاس    و بلندمـدت  هـاي حلدر نظر گرفتن اجزاي مختلف سیستم آبخیز، راهتوان با  جنس مدیریت شود که در پی آن می

 .هاست، ضامن موفقیت و اجراي موثرتر پروژهدرمانی هاي اجراییاین مساله ضمن کاهش هزینه. مختلف ارائه نمود
  

  مقیاس مطالعه، مدیریت آبخیز، تخریب سرزمین :کلیدي  هاي هواژ
  

   



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1196 

 

  مقدمه
شد و بـا   طبیعی منابع سایر و آب زمین، دسترسی به محدودیت به منجر مناطق از بسیاري در جمعیت رشد سریع بیستم، قرن اواخر در

 و حیـات  طبیعی بسترکه  طبیعی منابع هاي از اندوخته غیراصولی و مفرط برداري هاي مختلف، زمینه بهرهبراي بخش توسعه تکنولوژي
کشـت   زیـر  افـزایش سـطوح   باعث غذایی مواد نیاز به تأمین اخیر دهه چند طی .باشند، فراهم شدمی اجتماعیاقتصادي و  هايفعالیت
مـدت و   منـافع اقتصـادي کوتـاه   اهـداف سـازمانی و   هاي اجرایـی بـراي تـامین     شتاب دستگاه متوازن با شرایط طبیعی ونا هتوسعشده و 

 آن بردبـاري  دامنه از که است نموده زیاد حدي به را تجدیدشونده طبیعی نابعم انواع بر نگر، فشار هاي بخشی همچنین اجراي سیاست
گـزاران  ریزان و سیاسـت تقریباً تمامی برنامه .)1393مصفایی و طالبی، (است  آورده بوجود را آن قهقرایی سیر هاي زمینه و تجاوز کرده

بــرداري،   هاي کنونی بهـره و با شیوه بودهبخـش منـابع طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع در حال زوال و تخریب 
هـاي آب  هـا، افـت سـطوح سـفره    هـا و تـاالب  خشک شدن دریاچه .)1387انصاري و همکاران، ( داشت ایـن روند همچنان ادامه خواهد

هاي ریزگرد، تغییرات کاربري اراضی، فرسـایش شـدید و وقـوع    شدن اراضی و تشدید فرآیندهاي بیابانزایی، ایجاد کانون زیرزمینی، شور
از جمله مسائلی هستند که بیانگر عدم اعمال مدیریت صـحیح بـر منـابع طبیعـی کشـور و در نتیجـه وضـعیت        ... هاي متعدد و سیالب

انـداز و   نگاهی نقادانه به سند چشـم . باید بعد مکانی و زمانی آنرا تعیین نمود یت بر منابع طبیعیبراي اعمال مدیر. باشندبحرانی آنها می
هایی از تغییر تفکر از یک نگاه مکانیکی سنتی به سمت نگاه سیستمی در  برنامه راهبردي درازمدت وزارت نیرو حاکی از آنست که نشانه

هـاي مبتنـی بـر طبیعـت اسـت، بـه جـاي         حـل  همسو با نگاه اکوسیستم محـور و راه حال تکوین است و تفکر حکمرانی آبخیز که کامال 
 آبخیـز  هاي حوزه که مفهوم این سر بر قوي جهانی توافق امروزه یک). 1396سعدالدین و همکاران، (حکمرانی آب مورد تاکید قرار دارد 

مکـانی   هپهنـ  در مفهـوم  آبخیـز  .ایجاد شـده اسـت   هستند، اکوسیستم بلکه براي تمامی آب، واحدها براي مدیریت منابع نه تنها بهترین
به عبارتی دیگـر حـوزه آبخیـز تمـامی سـطحی را      ). 2017سعدالدین و همکاران، (باشد  ها می تجمع و جاري شدن رواناب ناشی از بارش

 مـدیریت  ارزیابی ویکردهاير از جهانی بانک. یابد آن به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان میجریانات هیدرولوژیکی گیرد که  دربرمی
). Guangyu et al, 2016(نمایـد  اسـتفاده مـی   طبیعی منابع واقعی پایداري به دستیابی و وريبهره افزایش آبخیز براي تعیین میزان

 آبخیـز،  حـوزه  منـابع  و زمـین  بـرداري از  بهـره  از هـدف  اسـت و  هیدرولوژیکی مالحظات از فراتر آبخیز مدیریت به بانک جهانی رویکرد
 منـاطق  بـین  ارتبـاط  شناخت و به رسـمیت شـناختن   آب و همچنین و منابع خاك به رساندن آسیب بدون خدمات، و کاال به دستیابی
هاي ایران توسط شرکت مدیریت منابع آب ایـران   بر اساس بازنگري کدگذاري حوضه ).Nearly 2000( باشد می دستپایین و باالدست
 575حوضه درجه چهـار،   495حوضه درجه سه،  135حوضه درجه دو،  30حوضه اصلی درجه یک،  6، پهنه ایران داراي 1390در سال 

صلی، عامل مساحت از حوضه درجه یک باشد که در هر حوضه ا حوضه درجه هفت می 39حوضه درجه شش و  231حوضه درجه پنج، 
 چنـد  و طبیعـت  مراتبی سلسله ماهیت در ریشه البته ذکر این نکته نیز ضروري است که مقیاس،. یابد تا حوضه درجه هفت کاهش می

. اشـند ب داشـته  چندمقیاسی ماهیت ها بررسی ابعاد، همه پوشش منظور است به سرزمین دارد و بنابراین بهتر فرآیندهاي بودن مقیاسی
. نمایـد  مـی  بررسـی  را منـابع  و سـاختار سـرزمین   تحـوالت  یـا  ها فعالیت پیامدهاي تر، هاي تفصیلی بررسی از مقیاس قبل پایش درشت

هـدف اصـلی ایـن مقالـه     . نماید می شناسایی را فشارها مولد عوامل و سرزمین تخریب مسبب با مدیریت مرتبط هاي نشانه ترتیب بدین
هاي بزرگ بعنـوان واحـدهاي اصـلی مـدیریت اکوسیسـتم       بررسی لزوم تغییر رویکرد آبخیزداري در ایران از آبخیزهاي کوچک به حوضه

  . باشد سرزمین می
  

  مفهوم آبخیزداري یا مدیریت آبخیز 
 در را) اقتصـادي  و سیاسـی   - اجتماعی بیوفیزیکی،(آبخیز  از برداري مختلف بهره هاي جنبه که است آگاهانه فرآیندي آبخیز مدیریت

 داشـتن  نظر در با) خطرپذیري کاهش غذایی، سودآوري، امنیت(برداران  بهره اهداف به دستیابی منظور به پایدار مدیریت یک سیستم
بعبارت دیگر مدیریت ). Campbell, 2001(کند  می تلفیق) زیست محیط از حفاظت و آینده هاي نسل فقر، رفاه کاهش(جامعه  اهداف

 ها به منظور حفظ و ارتقـاي عملکردهـاي آبخیـز اسـت کـه     پروژه و هابرنامه ها، طرح اجراي و ایجاد فرآیند آبخیز یا آبخیزداري عبارت از
آبخیـز   ضـمن درنظرگـرفتن  که  جانبه استهمه این نوع مدیریت، داراي رویکردي .کنندمی جامعه فراهم سرمایه را براي و خدمات کاال،
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 با هم هسـتند، از  محیطی در تعامل و اثر متقابلزیست و اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، هاي مولفه آن در یکپارچه، که سیستم یک بعنوان
 کلیـدي در  بخـش  یـک ). Muschett and Campbell 1997(نماید می مدیریت آبخیز استفاده بعنوان راهنماي پایدار توسعه اصول

-زیسـت  و اقتصـادي  اجتمـاعی،  نیازهـاي  نوعی سازگار بـا  حفاظت، باید به و توسعه آبخیز اینست که ضمن برقراري تعادل بین مدیریت
 و علـم  سیاسـی،  و انسـانی  طبیعـی،  منـابع ( منابع آبخیـز  هايجنبه مدیریت آبخیز باید تمام). Heathcote 2009(محیطی نیز باشد 

 ،)فقـر  منابع، کاهش گذاري، رسوب خاك، فرسایش زیستی، تنوع طبیعی، بالیاي آب، کمبود اقتصادي، توسعه(آبخیز  مباحث و) فناوري
 ;CCICED 2005; Smit 2005(محلـی را مـد نظـر قـرار دهـد       جوامع اي وقلمرو منطقه هاي متعدد درگیر وسازمان همچنین و

Yang et al. 2006; Heathcote 2009 .(و مکـانی  از قبیل مقیاس متعددي بررسی عوامل و ارزیابیمدیریت آبخیز  بنابراین الزمه 
 و اسـتفاده  و نحـوه  زمـان،  مکـان و  در اکوسیسـتم  پویـایی  سیسـتم،  یکپارچگی و تنوع ساختار اکوسیستم، و عملکرد بین ارتباط زمانی،

 محیطـی، زیسـت  تغییـرات  همچنین به منظور سازگاري با). Guangyu et al, 2016(باشد  ذینفعان می توسط طبیعی منابع مدیریت
بـازنگري و ارتقـا دهـد     جدیـد  آوريفـن  دانـش و  راهبردهاي اولیه را با کمک مدیریت آبخیز باید سیاسی محتمل، و اقتصادي اجتماعی،

)Heathcote 2009.(  
  

  رویکرد کنونی آبخیزداري در ایران
هـاي آب وخـاك وحفـظ     و بـا تشـکیل ادارات بررسـی    1328از سال . باشد قدمت زیادي در ایران می داراي خاك و آباز منابع  حفاظت

منابع در وزارت کشاورزي، توجه به حفظ این منابع بطور رسمی وارد دستگاه بوروکراسی کشور شد ولی گسترش اقدامات حفاظت آب و 
اري در سـطح  هـاي آبخیـزد   در حـال حاضـر فعالیـت   . گیـري یافـت   گسترش چشم 1370ي آبخیزداري از دهه ها فعالیتخاك تحت نام 

اجرایـی از طریـق دو اداره   -ها در معاونت آبخیزداري ادارات کل منابع طبیعـی و آبخیـزداري، و پـس از انجـام مطالعـات تفصـیلی       استان
هاي آبخیزداري ابتـدا مطالعـاتی از    به منظور انجام فعالیت. آیند آبخیزداري و حفاظت خاك، و کنترل سیالب و آبخوانداري به اجرا درمی

شناسی، پوشـش گیـاهی،    شناسی، خاك شناسی و ژئومورفولوژي، هوا و اقلیم هاي فیزیوگرافی، زمین اجرایی که داراي بخش-فصیلینوع ت
هـزار   20اجتماعی، سنتز و تلفیق است براي آبخیزهایی که بطور معمول مساحت آنها کمتر از -هیدرولوژي، فرسایش و رسوب، اقتصادي

شود و در ادامه به منظور تامین اهـداف حفاظـت خـاك و     گیرد، انجام می دست دشتی را دربرنمی پایینهاي  هکتار بوده و معموال قسمت
در مرحلـه بعـد ادارات   . شـود  هایی در قالب دو گزارش عملیات بیولوژیک و عملیات مکانیکی جهت اجرا ارائـه مـی   کنترل سیالب، پروژه

هاي پیشنهادي مطالعات را که معمـوال شـامل احـداث انـواع      ، پروژه)وانداريآبخیزداري و حفاظت خاك، و کنترل سیالب و آبخ(اجرایی 
کاري، قرق و غیـره بـوده و    کاري، بذرپاشی، بذرکاري، کپه بندي، نهال تراس  بندي، چین، بانکت مالتی، گابیونی، خشکه-هاي سنگی چکدم

  . آورند اند به اجرا درمی مهندسی-عمدتا داراي ماهیت فنی
  

  ن در آبخیزهاي بزرگ کشورگیري بحرا شکل
با وجود مورد توجه قرار گرفتن مسائل منابع طبیعی و محیط زیست در اسناد باالدستی و اذعان اندیشمندان و مسئولین کشور به لـزوم  

هـاي  رغم صرف هزینه زیاد و گذشـت مـدت زمـان نسـبتا قابـل توجـه از شـروع فعالیـت        پایدار بودن توسعه، شاهد آن هستیم که علی
 مسـائل  حوضـه،  هـر  در. باشـند هـاي آبخیـز اصـلی از وضـعیت و سـالمت چنـدان مناسـبی برخـوردار نمـی         یزداري، متاسفانه حوزهآبخ

گـر   هاي مدیریت آبخیزهاي کشور بوده و بـه نـوعی بیـان    وجود دارد که تا حد زیادي گویاي کاستی متعددي اجتماعی و محیطی زیست
هـا  بسیاري از مشکالت عمده امروز آبخیزهاي کشور از جمله خشک شدن دریاچه. کشور استلزوم تغییر نگرش به آبخیزداري در داخل 

هـاي ریزگـرد، فرسـایش    هاي آب زیرزمینی، تشدید فرآیندهاي بیابانزایی و شور شدن اراضی، ایجاد کـانون ها، افت سطوح سفرهو تاالب
هـاي متعـددي    نمونه. تر دارندهاي بسیار بزرگاي آبخیز در مقیاسهاز جمله مسائلی هستند که ریشه در مدیریت غلط حوزه... شدید و 

هـاي   توان بیان نمود که مسائل و مشکالت ناشی از عدم مدیریت صحیح، نه تنها باعث هدررفت منابع آبخیـز شـده بلکـه فعالیـت     را می
  . مختلف را در آبخیز متاثر و دچار اختالل نموده است

انی آب و تغییرات اقلیمی، بـا  به دلیل ضعف حکمر ،است ایران هاي بسته حوضه ازن دریاچه داخلی و تری حوضه دریاچه ارومیه که بزرگ
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 در کـه  تحـولی  و تغییـر  هـر  شـود کـه   مـی  هاي آبخیز باعث حوضه انتهاي در ها تاالب داشتن قرار. کمبود شدید آب مواجه شده است
 و سـطحی  آب میزان تابعی از دریاچه هر تراز سطح تغییرات میزان کلی طور به. بگذارد تأثیر  بر تاالب نهایت در دهد، می رخ باالدست

انـد کـه    زاده و همکاران نتیجه گرفتـه  حسن. انسانی است دخالت و طبیعی عوامل است که تحت کنترل آن خروجی و زیرزمینی ورودي
نیسـت   آن شـدن  خشـک  اصـلی  علـت  امـا  شـود،  مـی  محسوب دریاچه آب کاهش تراز در عاملی چه اگر تبخیر، افزایش و اقلیم تغییر

)Hassanzadeh et al, 2012 .(         بدلیل پمپاژ و آبیاري بـیش از انـدازه، اسـتفاده مفرطـی از منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی اطـراف
تـا آگوسـت    1998از آگوسـت  . تر از تراز بحرانـی بـوده اسـت    متر پایین 3، حدود 2011تراز آب دریاچه در . دریاچه صورت گرفته است

که این امر باعث ) Zarghami, 2011(متر مربع کاهش یافته است کیلو 4610کیلومتر مربع به  5650، سطح دریاچه ارومیه از 2001
تواننـد   این مناطق فاقد قابلیت کشت بوده و مـی . اند هاي نمکی دریاچه از آب بیرون مانده نشینی خط ساحلی دریاچه شده و نهشته عقب

شـوند   ب توقـف تولیـدات کشـاورزي مـی    نقش کانون برداشت رسوبات نمکی را داشته باشند که با ترسیب بر روي اراضی کشاورزي سـب 
)Fathi et al, 2015 .(غربی بین شهرهاي ارومیه و تبریز باعث تغییر الگوي گردش جریـان آب  -همچنین احداث جاده ارتباطی شرقی

  . محیطی فراوانی را ایجاد نموده است دریاچه شده و مسائل زیست
  

      
  دریاچه ارومیهها و آبخیز ها، زیرحوضهموقعیت رودخانه -شکل

  
شود، مسائل مربوط به دشت  نمونه دیگري که عدم مدیریت صحیح آبخیز باعث ایجاد مشکالت فراوان شده و از آن بعنوان بحران یاد می

دست استان را سیراب نموده و در انتها بـه   هاي پایین کوه زاگرس سرچشمه گرفته و دشت هاي متعددي از رشته رودخانه. خوزستان است
هـاي مـرزي نیـز در نهایـت بـه خلـیج فـارس تخلیـه          هاي مجاور ساحلی منتهی شده، که خروجی این تاالب رهايها، هورها و خو تاالب

اي، به همـراه توسـعه بـیش از     حوضه هاي انتقال آب بین هاي اخیر، پروژه ها در سال احداث سدهاي بزرگ بر روي این رودخانه. شوند می
هاي وسیعی  دست تامین نشده و در نتیجه بخش هاي پایین شده که حقآبه تاالبخیز خوزستان باعث  هاي حاصل حد کشاورزي در دشت

هـاي خشـک    رسوبات کف این تاالب. باشند، خشک شوند خشک نیز می هاي شادگان و هورالعظیم که داراي اقلیم خشک و نیمه از تاالب
هـاي   هاي استان را تبدیل بـه کـانون   ، این بخششده که پوشش گیاهی بسیار ضعیفی نیز داشته و در معرض بادهاي موسمی قرار دارند

اي فراوانـی را ایجـاد    منطقـه  ، مشکالت درون و برون1386ها از حدود سال  برداشت گردوغبار داخلی نموده که تشدید فعالیت این کانون
دست رودخانه کارون،  نهمچنین قرارگیري دریاچه مخزن سد گتوند بر روي گنبدهاي نمکی و شور شدن منابع آب در پایی. نموده است

  . دست شده است هاي پایین ها و کاهش کیفیت زمین باعث افت شدید محصوالت کشاورزي و خشک شدن نخلستان
هـاي زیرزمینـی مسـائل و مشـکالت      رویـه از آب  هاي اصلی کشور نیز وضعیت بهتر از حوضه ارومیه نیست و برداشت بی در سایر حوضه

هاي هامون، گاوخونی، بختگان، مهارلو و غیره یا در حـال خشـک شـدن     هاي دریاچه تمامی حوضه تقریباً. اي را ایجاد نموده است عدیده
هایی که تاالب  البته باید خاطرنشان ساخت که عدم مدیریت صحیح در چنین حوضه. هستند و یا تراز آب آنها شدیدا کاهش یافته است

ها نیز از این امر مستثنی نبـوده و   تري دارد ولی واقعیت امر اینست که سایر حوضهدست آنها وجود دارد نمود بیش اي در پایین یا دریاچه
  . هاي آب زیرزمین مشکالت زیادي را در آنها ایجاد نموده است افت سفره
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  هاي یاد شده از بحران در آبخیزها   جایگاه خالی آبخیزداري در نمونه
هـاي آبخیـز کوچـک     اجرایـی حـوزه  -توان مطالعات تفصـیلی  حوضه ارومیه می هاي اجرایی معاونت آبخیزداري در سطح از جمله فعالیت

ها و نیـز در بعضـی مـوارد عملیـات احیـا و تقویـت پوشـش         ، ساخت انواع مختلف چکدم در آبراهه)هزار هکتار 20حداکثر تا (سرشاخه 
در دشـت خوزسـتان نیـز    . باشـند  ن آب مـی ها را نام برد که بطور کلی داراي اهداف حفاظت خاك، کنترل سـیالب و تـامی   گیاهی دامنه

انجـام  ) هـزار هکتـار   20حـداکثر تـا   (هاي آبخیز کوچک سرشاخه  اجرایی را براي بسیاري از حوزه-آبخیزداري مطالعات تفصیلی  معاونت
موارد نیز احیا ها با هدف حفاظت خاك، کنترل سیالب و تامین آب ایجاد کرده است و در بعضی  هاي مختلفی را در آبراهه داده و چکدم

مروري اجمالی بر مسائل ایجاد شده و نوع و نحوه انجام اقدامات آبخیـزداري  . ها به اجرا درآورده است و تقویت پوشش گیاهی را در دامنه
در ادارات کـل منـابع   . هاسـت  نگري و مدیریت صحیح بر این عرصه هاي مذکور و نیز سایر آبخیزهاي کشور گویاي عدم جامع براي نمونه

باشـند کـه    مهندسـی مـی  -اي، و از جنس فنیهاي آبخیز شامل راهکارهایی کلیشهطبیعی و آبخیزداري، راهکارهاي احیایی کنونی حوزه
، و براي کنترل مشکالتی از قبیل فرسایش، سیل، تخریـب پوشـش   )هزار هکتار 20عموما کمتر از (مقیاس هاي آبخیز کوچکبراي حوزه
تـر  هاي بسیار بزرگکه بسیاري از مشکالت عمده آبخیزهاي کشور، ریشه در مدیریت غلط در مقیاسدر حالی .شوندارائه می... گیاهی و 

بـراي   گیرند ولذا بدنه اجرایی فعلی آبخیزداري کشور نیـز معمـوال فاقـد برنامـه    مقیاس مورد توجه قرار نمیداشته و در مطالعات کوچک
ف مدیریت صحیح و نوع اقدامات فعلی آبخیزداري باعث ایجاد بحـران در حوضـه ارومیـه و    در واقع ضع. مقابله با این نوع مشکالت است

این در حالیست که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور تنها سازمانی است که داعیه مـدیریت جـامع   . دشت خوزستان شده است
  . حوضه پایلوت در کشور اجرا نموده است 33راي آبخیزهاي کشور را داشته و الگویی را تحت عنوان مدیریت جامع آبخیز، ب

ها و ستادهایی از قبیل سـتاد   اي که باید به آن توجه نمود اینست که تشدید بحران در مناطق نمونه ذکر شده، باعث ایجاد کارگروه نکته
رین هدف آنها خروج از بحران ایجـاد  ت احیاي دریاچه ارومیه و ستاد مقابله با ریزگردها در سطوح ملی، استانی و غیره شده است که مهم

هـا و   زده، با وجود تشکیالت سازمانی به نام آبخیـزداري، مـدیریتی بـر عرصـه     که در این مناطق بحران درحالی. شده در این مناطق است
نی کنـونی  هاي حوضه خـالی اسـت و در واقـع تشـکیالت سـازما      سازي منابع مختلف آنها صورت نگرفته، و جایگاه آبخیزداري در تصمیم

در آینـده نزدیـک و بـا رونـد کنـونی      . هاي مدیریتی حوضـه ندارنـد   هاي اصلی و برنامه گذاري گونه سمتی را در سیاست آبخیزداري هیچ
هاي مختلفی ایجاد خواهد شد و به دنبال آن، تشکیل ستادهایی مشابه  هاي کشور نیز بحران هاي آبخیز، براي سایر حوضه مدیریت حوزه

از طرفی انتظار افکار عمومی از چنین ستادهایی معموال رفع سریع بحران و بازگشت بـه وضـع عـادي    . ز دور از انتظار نیستبراي آنها نی
شود که این ستادها بـا بکـار بسـتن اقـداماتی از نـوع درمـانی کـه معمـوال مسـتلزم صـرف            در کوتاه مدت است و این موضوع باعث می

هـایی از قبیـل ایجـاد کانـال و انتقـال آب       طـرح . ن را کاهش داده و رضایت عموم را جلب نماینـد باشند، آثار بحرا هاي گزافی می هزینه
تـوان   هـاي ایجـاد ریزگـرد خوزسـتان را مـی      هـزار هکتـار از کـانون    320اي براي نجات دریاچه ارومیه و نیز طـرح نهالکـاري    حوضه بین

گیـري بحـران    است که راهکار مدیریت آبخیز براي عدم شکل این در حالی. دهایی از این نوع اقدامات درمانی و پرهزینه قلمداد نمو نمونه
  . مشتمل بر راهکارهایی پیشگیرانه است که عالوه بر کارآیی بسیار باالتر، هزینه بسیار کمتري را نیز دربردارد

  
  گیري نتیجه

 منابع سایر به دسترسی که آب منابع ویژه و به سرزمین منابع مطالعه سرزمین، دست پایین-باالدست هاي سیستم در ارتباطات شناخت
 کـه  مفهـوم  ایـن  سر بر قوي جهانی توافق در حال حاضر یک. است بر اساس حوضه آبخیز بررسی و مطالعه نیازمند دارد، تأثیر تحت را

در حـال حاضـر    .شده اسـت ایجاد  هستند، اکوسیستم بلکه براي تمامی آب، واحدها براي مدیریت منابع نه تنها بهترین آبخیز هاي حوزه
با وجود بسـتر مناسـب   . شود هزار هکتار اجرا می 20هاي سرشاخه و با مساحت غالبا کوچکتر از  هاي آبخیزداري کشور در حوضه فعالیت

از لحاظ وجود ساختار دولتی مستقیم به نام معاونت آبخیزداري در سطوح ملی و استانی، و اقـدامات مهندسـی ایـن معاونـت، متاسـفانه      
زایـی و ایجـاد    هـا، تشـدید فرآینـدهاي بیابـان     دست از قبیل افت تراز آب زیرزمینی، خشک شـدن تـاالب   هاي روزافزونی در پایین بحران
هـاي آبخیـز اعمـال نشـده و جایگـاه آبخیـزداري در        این موضوع بیانگر آنست که مدیریتی بر عرصه. هاي ریزگرد ایجاد شده است کانون

هـاي مـدیریتی حوضـه     گونه سمتی را در برنامه ی است و در واقع تشکیالت سازمانی کنونی آبخیزداري هیچهاي حوضه خال سازي تصمیم
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ها، سبب تشکیل ستادهایی خواهد شد که با صرف هزینه زیاد و بکار بستن  گیري بحران در سایر حوضه ادامه روند کنونی و شکل. ندارند
که راهکارهاي پیشگیرانه در قالب مدیریت جامع آبخیز، عالوه بـر   در حالی. هند داشتاقدامات درمانی سعی بر تعدیل شرایط بحرانی خوا

توان بیان نمود که نحوه نگرش و انجـام مـدیریت آبخیـز     بعنوان نتیجه کلی می. کارآیی بسیار باالتر، هزینه بسیار کمتري را نیز دربردارد
 سلسـله  ماهیت در ریشه مقیاس،. سازد در امر توسعه پایدار ضروري میدر داخل کشور، توجه به موضوع مقیاس حوضه را براي موفقیت 

 ماهیـت  هـا  بررسـی  ابعـاد،  همـه  پوشـش  منظور است به سرزمین دارد و بنابراین بهتر فرآیندهاي بودن مقیاسی چند و طبیعت مراتبی
 منابع و ساختار سرزمین تحوالت یا ها فعالیت پیامدهاي تر، هاي تفصیلی بررسی از مقیاس قبل پایش درشت. باشند داشته چندمقیاسی

هاي داراي مسـاحت بـزرگ    نحوه اقدامات اجرایی براي مدیریت آبخیز باید بیشتر داراي ماهیت مدیریتی براي حوضه. نماید می بررسی را
عملیات حفاظت آب و خـاك   هاي درجه یک، دو و یا سه باشند ولی اقدامات اجرایی آبخیزداري فعلی در ایران، محدود به از قبیل حوضه

هاي بـا مسـاحت کوچـک     اجرایی حوضه-مهندسی هستند که بر اساس مطالعات تفصیلی-ها بوده که داراي ماهیت فنی ویژه در آبراهه به
 مهندسی به مدیریتی صورت پذیرد که تجدیـد -بنابراین باید تغییر نگرشی نسبت به ماهیت اقدامات آبخیزداري از فنی. اند پیشنهاد شده

توانـد ایـن موضـوع را     هاي منابع طبیعی و بخصوص آبخیزداري و تربیت مدیران متخصص آبخیـز مـی   نظر در واحدهاي دانشگاهی رشته
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