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  مطالعه موردي خیرین آبخیزداري 
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  چکیده 
 در همچنین.در زمینه مقابله با این مسئله باشدهاي مهم کشور  از موضوعیکی  میتواند هاي آبخیزداري با توجه به بحران آب، اجراي پروژه

آبخیزداري همچنین . تأثیرگذار باشد نیز تواند به تامین آب کمک کرده و در کاهش بروز پدیده گردوغبار آبخیزداري میهاي مستمر، خشکسالی
 ها تر از سایر روش هاي تأمین آب دارد و استحصال آب از طریق اقدامات  آبخیزداري وآبخوانداري، ارزان هاي کمتري نسبت به سایر روش هزینه
آبخیزداري را  ،ترویج فرهنگ مدیریت جهاديو با  بوده در روستا توسعه زیربناي اصلی می تواند ي آبخیزداريها اي پروژهجراعالوه بر این .است

هاي  تأمین منابع مالی طرح آنجا از .گردد میین را نیز در این بخش فراهم وزمینه مشارکت خیر ادهمحور توسعه پایدار روستاهاي کشور قرار د
و به سمت  دادههاي آبخیزداري از منابع دولتی تغییر  سعی شده روش کار در امر اجراي پروژهلذا کاهش یافته توسط منابع دولتی آبخیزداري 

باید به عنوان  ها  ها، اتحادیه ، انجمنها NGOها،  هاي مردمی، ظرفیت سمن ستفاده از مشارکتو ا خیرین پیش رود غیر دولتی و استفاده از منابع
 در حال حاضر تاکنون شش استان هرمزگان، فارس، مرکزي، گلستان، خراسان رضوي و کرمان .منابع جایگزین براي منابع دولتی مد نظر قرار گیرد

اله سعی به معرفی یکی از خیرین آبخیزداري در این مق .و بنا است گسترش این طرح به سراسر کشور تعمیم داده شود اند در این زمینه فعال شده
به تقویت  ،ي فصلیها ي آبخیزداري، عالوه بر کنترل سیالبها ي کشور شده که با انجام بحث مشارکت و اجراي یکی از پروژهها در یکی از استان

  .قنات  موجود در منطقه و بازگشت آبادانی به منطقه مورد نظر کمک شایانی نموده است
  

  حفاظت آب و خاك ،خیرین آبخیزداري ،هاي مردمی مشارکت ،آبخیزداري :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
ي زیرزمینی و دیگر ها هاي منابع آب در کشور، خاصه در اقالیم خشک و نیمه خشک کشور، بیالن منفی آبخوان با عنایت به محدودیت

آبخوانداري در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران را دو چندان هاي پیش رو در این زمینه اهمیت پرداختن به آبخیزداري و  چالش
  .نموده است

ي منابع طبیعی، حفظ و بهبود ها حفاظت از منابع آب و خاك، پایداري و سالمت آبخیزهاي کشور، حفظ توازن اکولوژیک عرصه
هاي  برداري از نزوالت آسمانی و بارش هاي تولید ملی در بخش کشاورزي و تأمین امنیت غذایی، ارتقایی سهم استحصال و بهره شاخص

جوي در پهنه سرزمینی کشور، همه و همه در جهت تحقق راهبرد اساسی و استراتژیک کشور در جهت خودکفایی و اقتصاد مقاومتی 
بدون حضور ي آبخیزداري و آبخوانداري ها ي آبخیز کشور و نیاز فراوان به انجام طرحها این مهم با توجه به گستره وسیع حوزه. است

ي زیر بنایی آبخیزداري امري بسیار مهم و در این برهه از ها در این بین مشارکت خیرین در توسعه فعالیت. مردم میسر نخواهد گردید
  .تاریخ کشور عزیز اسالمی مان در گذر از پیچ تاریخی دهه چهارم انقالب اسالمی، حیاتی و سرنوشت ساز می باشد

در امر توسعه آبخیزداري با مشارکت خیرین فصل جدیدي در  فعالیت این بخش از کشور و مردمی  امید است همدلی دولت و ملت
  .کردن زیربناهاي اقتصادي با حرکت از سوي آبخیزداري دولتی به سوي آبخیزداري مردمی به فضل الهی محقق گردد

 
  :ي کالن آبخیزداريها اهداف و سیاست

  ترویج مدیریت جامع در کشور -
راستاي حفظ تعادل اکولوژیک  تغذیه آبخوانها و مقابله با پیامدهاي خشکسالی در پیشگیري و مهار سیل، بهره برداري از سیالب، -

  هاي منابع طبیعی عرصه
  ي شورها ي آب شیرین قبل از تماس با گنبدهاي نمکی و ورود به رودخانهها سیالب در سرشاخهکنترل  -
  ها از حوادث سیل سازي آبادي ي آبخیز شهري و روستایی و ایمنها هرواناب و سیالب حوزمدیریت  -
 حفاظت خاك و مهار فرسایش و رسوب بویژه در حوزه آبخیز سدهاي مخزنی -

 کاربري اراضی و بهره برداري از اراضی متناسب با استعداد سرزمیناصالح 
 

 :بخیزداريي مشارکت خیرین و جوامع محلی در فعالیتهاي آها و ضرورت ها پتانسیل
  گستره وسیع عرصه آبخیزهاي استان و عدم تکافوي سرمایه گذاري دولت با توجه به محدودیت امکانات و منابع اعتباري -
ي پایداري و توسعه منابع ها ي آبخیزداري در اغلب مناطق و فراهم ساختن زمینهها پراکندگی و قابلیت اجراي فعالیت ،بودنکوچک  -

  .ملی و عمران و آبادانی مناطق روستایی در راستاي تحقق عدالت اجتماعی 
آن در راستاي پایداري تولید کشاورزي و برداري از  ي آب شیرین قبل از شور شدن و بهرهها بویژه سرشاخه ها سیالب سرشاخهکنترل  -

 . ي طبیعی و کمک به بهبود و استمرار مشاغل روستایی و عشایري ها عرصه
 ي آبخیزها باال و توان اجرایی ساکنان مناطق روستایی بویژه آبخیزنشینان و بهره برداران در جهت احیاي حوزهظرفیت  -
  

  :یرین در کشوربرنامه اقدام و عمل آبخیزداري با مشارکت خ
ولیت تک تک مردم در توسعه اینگونه فعالیت زیربنایی که تا قبل ئدر بین مردم و احساس مس "خیر" قرار گرفتن آبخیزداري بعنوان کار

شد، بزرگترین و مهمترین دستاورد حضور مردم و خیرین  از این در قالب فعالیت عمرانی و زیر بنایی به عنوان وظیفه حکومت تلقی می
 .رود ي آبخیزداري به شمار میها اجراي طرحدر 

ر در برخی نقاط کشور در یهاي آبخیزداري که امري نو و در سنوات اخ هر چند ارزیابی دقیق نتایج حاصل از مشارکت خیرین در فعالیت
 ،برکت و ارزشمند کار پراما نتایج اولیه حاصل از اینگونه . باشد، نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر در این زمینه است حال گسترش می

   .باشد هاي آبخیزداري در کشور می نشان از بروز نقطه عطفی در تاریخ فعالیت
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ي خیرین در سطح کشورها پروژه - 1جدول   
)میلیون ریال(ارزش سرمایه گذاري  تعداد شهرستان استان ردیف  

 32200 12 4 هرمزگان 1
 170000 65 19 خراسان رضوي 2
 5400 34 10 فارس 3
 1000 1 1 مرکزي 4
 500 1 1 گلستان 5

هاي  ي سیل آسا در سطح حوزهها بارندگیامروزه به دلیل تغییرات اقلیمی، دچار خشکسالی شده ایم از طرفی تقریباً هرساله شاهد وقوع 
لذا به منظور جلوگیري و مزارع می گردد ها ي مسکونی، راهها ي فراوان به تاسیسات و خانهها آبخیز می باشیم که بالطبع موجب خسارت

هاي کنترل  ي یاد شده و همچنین استفاده هر چه بهتر از سیالب به عنوان یک نعمت خداوندي می بایست با کمک طرحها از خسارت
مطالعات محدوده مورد نظر که در باالست قنات چشمه علی  .ي آبخیز این مهم را محقق نمودها سیل در جاهاي مناسب در داخل حوزه

  :باشد  با اهداف زیر می) گندم بر(آباد  به عنوان بخشی از حوزه آبخیز رحیم) روستاي گندم بر(واقع شده 
جلوگیري از  - 4تغذیه قنات و منابع آبی پایین دست  - 3حفاظت خاك و جلوگیري از فرسایش  -2ي مخرب ها کنترل سیالب -1

  حفاظت از اراضی زراعی و مناطق پایین دست بند خاکی -5پیشروي کویر 
  

 :هاي کار خیر بعنوان کار ماندگار ویژگی
 منطبق بر عقل و وحی می باشد -1

 نیت در عمل -2

 دوام و استمرار کار خیر -3

 کار پرفایده است -4

 کم هزینه و پر سود باشد -5

 سرعت در انجام کار  - 6

 توجه به معیشت و نیاز جوانان -7

  
  : مطالعه موردي 

  :معرفی طرح و موقعیت و وسعت منطقه
مساحت . کیلومتري جنوب غربی شهرستان کاشمر واقع شده است 38والیت و در بخش مرکزي در  دهستان باالآباد در  ه رحیمحوز

  .هکتار می باشد 1030 حوزه
  

  : پروژه پیشنهادي و نوع عملیات
ی با با توجه به درخواست مالکین و بهره برداران و دهیاري و شوراي محترم اسالمی روستاي رحیم آباد در خصوص احداث بندخاک

لذا حجم و نوع عملیات و مشخصات فنی . ي اشاره شده از اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان کاشمر پیشنهاد گردیدها هدف
  .ه به شرح جدول زیر می باشدي مالی حوزها و سرریزوخالصه هزینهبندخاکی 
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  ه رحیم آبادرح کنترل و بهره وري از سیالب حوزخالصه مطالعات ط - 2جدول
)یا قنات متقاضی حوزه(عنوان طرح  ه رحیم ایادات کنترل و بهره وري از سیالب حوزمطالع  

3877722 =Y        628343=X موقعیت جغرافیایی سازه 
هکتار 1030 )هکتار(مساحت    

درصد 73/37 )درصد( حوزهشیب متوسط    
میلیمتر 1/191  بارش سالیانه 

درجه سانتیگراد 8/15 سالیانهدرجه حرارت    
درصد 7 )درصد(ضریب رواناب    

میلیون مترمکعب 139/0 )میلیون متروکعب(حجم رواناب    
مترمکعب بر ثانیه 49/9: ساله 5مترمکعب بر ثانیه      6/2: ساله 2  

مترمکعب بر ثانیه 50/28: ساله 25مترمکعب بر ثانیه      52/16: ساله 10  
مترمکعب بر ثانیه 84/38: ساله 100مترمکعب بر ثانیه      43/31: ساله 50  

)ي مختلفها با دوره بازگشت(دبی سیالب   

هزارمترمکعب 21/35: ساله 5هزارمترمکعب    6512/9: ساله 2  
هزارمترمکعب 808/105: ساله 25هزارمترمکعب    328/61: ساله 10  
هزارمترمکعب 176/144: ساله 100هزارمترمکعب    692/116: ساله 50  

)ي مختلفها دوره بازگشت با(حجم سیالب   

ها تعداد قنات منتفع از سازه یک رشته قنات به نام قنات چشمه علی  
.متر می باشد 8عمق مادرچاه قنات چشمه علی   عمق مادرچاه 

.متر می باشد 100طول قنات چشمه علی   طول قنات 
.متر می باشد 110فاصله بندخاکی تا مادرچاه قنات چشمه علی  مادرچاهفاصله بند تا    

لیتر بر ثانیه 1 )لیتر بر ثانیه(دبی فعلی    
نفر 240خانوار معادل  60جمعیت بهره بردار شامل  )نفر، خانوار(جمعیت بهره بردار    

متر 3متر و ارتفاع پشته خاکی انحراف آب  8ارتفاع بندخاکی   ارتفاع بند 
متر 2/6ارتفاع مفید بند خاکی   ارتفاع مفید 

مترمکعب 43460 مخزن در تراز نرمال حجم   
درصد 78/2  شیب آبراهه در مخزن 

  ه رحیم آبادمشخصات بندخاکی حوز -3جدول
 مشخصه واحد مقدار

 ارتفاع تاج بند متر 8
2/6  ارتفاع مفید متر 

 عرض تاج بند متر 5

7/87  طول تاج بند متر 

25/30  عرض پایین آبراهه متر 

78/2  شیب آبراهه در محل محور درصد 

 حجم مخزن باالدست بند در تراز نرمال مترمکعب 43460

 حجم مخزن باالدست بند در تراز حداکثر سرریز مترمکعب 64056

 حجم مخزن باالدست بند در تراز تاج بند مترمکعب 101022

 شیب شیروانی سراب -  1:3

5/1:2  شیب شیروانی پایاب -  

 حجم خاکریزي بدنه بند مترمکعب 17286

)ترانشه آب بند و آنکراژ(حجم کل خاکبرداري بند  مترمکعب 1159  
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  مشخصات فنی سرریز بندخاکی رحیم آباد - 4جدول
 مشخصه واحد مقدار

 نوع سرریز - سنگ و مالتی
 دبی طراحی سرریز مترمکعب بر ثانیه 28

 جنس سرریز - سنگ و مالتی

 عرض سرریز متر 20
89/0  ارتفاع آب روي سرریز متر 
91/0  ارتفاع آزاد بندخاکی متر 
 طول حوضچه آرامش متر 9
 عرض حوضچه آرامش متر 20
 حجم عملیات سنگ و سیمانی سرریز مترمکعب 883

 حجم سنگ مورد استفاده در سرریز مترمکعب 1187
 حجم مالت مورد استفاده در سرریز مترمکعب 265

 
 توجیه اقتصادي طرح

از . مترمکعب رسوب را دارند 57960رحیم آباد توانایی کنترل  حوزهمطابق جدول زیر مشاهده می شود که بندهاي پیشنهادي در 
کنترل و موجب ) چنانچه فقط یک مرحله سیل در سال اتفاق بیفتد(مترمکعب آب به طور متوسط در هر سال  79556طرفی معادل 

  .رددمی گ حوزهتغذیه منابع آبی پایین دست 
  ي پیشنهاديها طرح) مترمکعب(حجم رسوبات قابل کنترل، حجم ذخیره نزوالت  -5جدول

 نوع طرح کنترل رسوب ذخیره نزوالت
 بندخاکی 43460 64056
 پشته خاکی انحراف آب 14500 15500
ه رحیم آبادحوز 57960 79556  

  
است و از طرفی کمبود شدید آب و عدم وجود منابع آبی دیگر در آباد که در مجاورت کویر واقع شده  ه رحیمبا توجه به موقعیت حوز

سطح منطقه مورد مطالعه، قطعاً اجراي این پروژه ضمن جلوگیري از خشک شدن قنات چشمه علی، نقش بسزایی در تامین آب 
از طرفی ارزش آب . ها خواهد شدت و مانع مهاجرت دسته جمعی آنشاباشند به همراه خواهد د موردنیاز دام و اهالی که عمدتاً دامدار می

ارزش  .شود ریال برآورد می 10000ي پی در پی به طور متوسط ارزش هر مترمکعب آب ها شیرین در حاشیه کویر و البته خشکسالی
  .افزوده در اثر اجراي طرح پیشنهادي درهرسال و پس از گذشت دوره بازگشت سرمایه در جدول زیر آورده شده است

  
  ي پیشنهادي در هر سال و پس از گذشت دوره بازگشت سرمایهها افزوده در اثر اجراي سازهارزش  -6جدول

  )ریال(برگشت سرمایه   ارزش افزوده سالیانه  )ریال(هزینه با ضرایب   نام سازه
  7/4  640560000  3/3031685599  بندخاکی

2/1 155000000 185236800 پشته خاکی انحراف آب  
رحیم اباد حوزه  3/3216922399  795560000 4 

ي پیشنهادي، زمان بازگشت سرمایه کم و در شرایط ها همانطور که در جدول فوق مشخص است با توجه به حجم مخزن و هزینه سازه
  .مطلوب می باشد



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

1165 
 

 
تصاویر منطقه و بند خاکی روستاي رحیم آباد شهرستان کاشمر استان خراسان رضوي -  1شکل   

  
احداث پروژه در عرصهمحل   - 2شکل   

:نگاهی به آینده  
ي آبخیز ها آبخیزداري با توجه به سرلوحه قرار دادن اقدامات مشارکتی و هدف قرار دادن جوامع محلی ذیل سند مدیریت جامع حوزه

خویش  ي جاري و آتیها را در برنامه) ها سمن(و تشکلهاي مردم نهاد  ها کارهاي بنیادي با خیرین، ایجاد مجامع خیرین، تشکیل اتحادیه
  .در این راستا می توان به تفاهم نامه با کانون جهادگران اشاره نمود .قرار داده است

 
  :منابع
  سایت اینترنتی مدیریت شهري ،موانع اجرایی مشارکتی، 1397 سید داود، تدینی،

  ، انتشارات ققنوسمشارکت شهروندان در مدیریت شهري ،1391تنهایی، ذکریا، 
 164-150ص  ،2شماره  ،12دانشگاه شیراز دوره  مجله علوم اجتماعی و انسانی، ،ریزي توسعه مشارکت مردم و برنامه ،1396فرانک، الهی، سیف

  ، نشریه دهاتیي مردمی در حفظ و احیاء منابع طبیعیها اثرات جلب مشارکت ،1391شفقتی، مهدي، 
  صنعتی ایران ،، مراکز آموزش و تحقیقاتمدیریت مشارکتی ،1393 ناصر، خو، صادقی

 ي مجلسها ، انتشارات مرکز پژوهشها مشارکت مردمی در شورا، 1391رنجبر، احمد،
  چاپ دوم سازمان مدیریت صنعتی، ،مشارکت و مدیریت مشارکت جو ،1392 محمدعلی، طوسی،
  10شماره  مجله همیار، ،بررسی عوامل موثر بر مدیریت مشارکتی ،1390 فرانک، موسوي،

  انتشارات دانشگاه تهران ،راهبردي موثردر اداره امور سازمان مدیریت مشارکتی، ،1394 حمید، واالیی شریف،


