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  هاي آبخیز در حوزه  هامنابع و مدیریت یکپارچه آن
 کامی داود نیک

  استاد آبخیزداري، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
  
 

درصد،  90بیش از  میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی و کشاورزي، یعنی 150میلیون هکتار مساحت کشور، مدیریت بالغ بر  164از 
. شود هاي سطحی و زیرزمینی نیز در بخش کشاورزي صرف می درصد منابع آب 70بالغ بر . مستقیما با وزارت جهاد کشاورزي است

حال سوال این است که با توجه به در اختیار بودن منابع پایه حیاتی کشور یعنی آب، اراضی، خاك و پوشش گیاهی در این وزارتخانه، 
هاي سطحی و زیرزمینی، ي تولید مستمر و پایدار و امنیت غذایی با تخریب روزافزون منابع اراضی، خاك، پوشش گیاهی، آبجا هچرا ب

  ؟در فراروي کشور قرار دارد... هاي اقتصادي و اجتماعی و  بروز گرد و غبار و چالش
برداري از  برداري از اراضی، بهره یف مدیریت بهرهکاربري نامناسب اراضی، الگوي ضعآنچه دیده می شود در مدیریت اراضی و خاك، 

در دهه . استبیش از متوسط کشورهاي آسیایی است که مقدارش اراضی حساس به فرسایش، تخریب اراضی و خاك و فرسایش خاك 
  .هاي گرد و غبار به جمع معضالت اراضی و خاك اضافه شده است اخیر نیز معضل طوفان

ها  زیرزمینی در اغلب دشت  هاي آب هاي سطحی و زیرزمینی، موجب بیالن منفی سفره ضعیف منابع آب در مدیریت منابع آب، مدیریت
هاي سطحی، مدیریت ضعیف در  هاي سطوح آبگیر باران و آب وري پایین آن، بی توجهی به سامانه راندمان آبیاري و بهره. شده است

  . شود دیده میها  برداري از سیالب ریت کنترل و بهرهبخش کاهش تبخیر، عدم مدیریت ریسک سیلخیزي و تعطیلی مدی
ها عوامل  هاي سرمایی و گرمایی، باد، باران و تگرگ و آفات و بیماري ثیرات تغییر اقلیم و خشکسالی، تنشأهاي محیطی، از جمله ت تنش
هاي کشاورزي و منابع  در بخشها با مدیریت ضعیف موجبات بروز خسارات و کاهش تولید محصوالت  اي هستند که تلفیق آن عمده

 .شوند طبیعی می
دنبال داشته  هاي اخیر به گرد و غبار را در دهه  عدم توجه الزم به منابع و مصارف آب در کنار تاثیرات تغییر اقلیم موجبات بروز پدیده

دلیل  گرد و غبار، مسلما به هاي توجهات خاص مدیران دلسوز کشور در تثبیت کانون باوجودتشدید روزافزون این پدیده نیز . است
  .الذکر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید هاي فوق اي این موضوع نیز همانند بحران نگري و مدیریت جزیره بخشی

موضوع مدیریت جامع منابع آب هم که اخیرا در وزارت نیرو پر رنگتر از پیش مطرح شده، مشکل گشاي بیماري مزمن تخریب منابع 
هاي ها و تاالبهایی چون خشک شدن دریاچه اي مسبب بحران هاي جزیره هاي بخشی و توسعه متاسفانه مدیریت. پایه و حیاتی نیست

اي جز اتالف منابع  چنین، با وجود ایجاد ستاد احیا براي دریاچه ارومیه، اقدامات تک بعدي این ستاد نیز نتیجههم. کشور شده است
  .مالی دولت نداشته است

هاي مرتبط با اراضی و خاك  هاي مدیریت منابع آب و در گروي حل چالش وري آب در گروي حل چالش لش بهرهقطع به یقین، حل چا
هاست و همگی نیازمند داشتن برنامه مدیریتی  هاي اجتماعی و اقتصادي در این عرصه هاي محیطی و چالش و منابع آبی و تنش

  . یکپارچه هستند
یافته و در حال توسعه  هاي زیربنایی و اساسی کشورهاي توسعه ها و برنامه نابع امروزه از طرحهاي مدیریت یکپارچه م ها و برنامه طرح

، برنامه ملی مدیریت یکپارچه آبخیزها در چند ایالت و 2011طرح ملی مدیریت یکپارچه در آمریکا با عنوان برنامه آبخیز سالم، . هستند
، طرح مدیریت یکپارچه آبخیزها در British Columbia ،2012و  Ontario ،2011 هاي مختلف در کانادا از جمله ایالت حوضه رودخانه

، برنامه مدیریت 2010، برنامه ملی استراتژي مدیریت یکپارچه آبخیزها در ترکیه با همکاري بانک جهانی، 2010کشور نیوزیلند، 
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در  2010، طرح ملی مدیریت یکپارچه آبخیزها در سال 2001-2010استرالیا،   Murray–Darlingیکپارچه حوضه رودخانه بزرگ
المللی آلمان و طرح مشابه در شرق آفریقا در همان سال، طرح استراتژیک مدیریت  هاي بین تانزانیا با همکاري موسسه همکاري

و بازنگري طی  IUCNاظت طبیعت المللی حف در شش کشور آسیاي شرقی توسط اتحادیه بین Mekongیکپارچه حوضه رودخانه 
تاکنون با عضویت هشت  1983از سال ) ICIMOD(المللی توسعه یکپارچه کوهستان  هاي مرکز بین ، فعالیت2011- 2015هاي  سال

ی هاي آبخیز به عنوان یکی از پنج برنامه اصلی وزارت توسعه روستای کشور در منطقه هندوکش هیمالیا، و برنامه مدیریت یکپارچه حوزه
  .استهاي کالن  ها و برنامه ، از جمله این طرح2017هندوستان، 

هاي آبخیز، امکان دید یکپارچه به همه اهداف چندگانه در کلیه  هاي مدیریت یکپارچه منابع در حوزه ها و برنامه بیت طرح شاه
ها با عوامل  ازدارنده در هر یک از فعالیتهاي تولیدي و اقتصادي در هر منطقه و در نتیجه امکان جایگزینی عوامل مخرب یا ب فعالیت

هاي توسعه بخشی، مجري طرح یا برنامه، مجوز ورود به  ها و برنامه در صورتی که در طرح. تا به نقطه بهینه رسید استمساعد 
کم در عرصه مورد هاي حا اي بخشی بدون حل چالش هاي توسعه ها و برنامه در چنین شرایطی، طرح. ها را ندارد هاي سایر عرصه فعالیت

ها را بدنبال داشته و نه تنها توسعه پایدار منطقه را، بلکه حتی توسعه  نظر و حذف عوامل بازدارنده، همواره موجبات افزایش چالش
  .سازد بخشی را نیز با ناپایداري مواجه می

ویب شوراي عالی جنگل، مرتع و آبخیز پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري تهیه و به تص وسیله بهبرنامه مدیریت یکپارچه منابع 
ریزي وزارتخانه و با همکاري  اجراي این برنامه در سطح معاونت برنامه. ها، مراتع و آبخیزداري کشور رسیده است سازمان جنگل

ی را براي هاي فوق بوده و الگوي مناسب تواند راهگشاي بحران در یک منطقه پایلوت، می کم دستهاي وابسته،  ها و سازمان معاونت
مطمئنا براي رسیدن به توسعه پایدار در . دار آن است، باشد مدیریت منابع حیاتی کشور که وزارتخانه محترم جهاد کشاورزي عهده

  .مدیریت یکپارچه وجود ندارد هاي بخش کشاورزي هیچ راهی جز تهیه و اجراي برنامه
 


