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  چكيده
،  با كند را تهديد مي ايران خشك ونيمه خشك   سرزميني  درصد پهنه90نزديك به  ، و خاك، بحران آبي كهدر حال

 هاي انجام  بررسيبر اساس .تلف مي شودكشور آب و خاك ساالنه ميليارد ها متر مكعب وقوع سيل و فرسايش، 
.  در حل اين بحران ها بسيار چشمگير استدر مناطق مختلف كشورآبخيزها  مديريت روش هاي بومي كارآمدي شده،

 علي رغم توسعه .رسد سال پيش مي هزار  5  تا3به  از جمله ايران ،  دنيا درها بومي مديريت آبخيزقدمت روش هاي 
با كمك   گذشته تا حالآبخيز نشين ها،از. دن كارايي دارمناطق مختلفاين روش ها در   اما هنوز، نوينروش هاي

   مي توان از سيل،بهره برداري وه بركه به كمك آنها عال هايي بنا مي كنند  دانش بومي سازه تكيه بربا سنگ و خاك و
 با محورهاي كاهش آبخيز كاربرد روش هاي سنتي مديريت پيشينه .كاهش داد نيز فرسايش را  رسوب و ،سيلشدت 
در مناطق خشك و   ،شيوه مناسب بهره برداري از زمين  و گزينشپس از رخداد سيل استفاده  از ،آب سطحي  هرز

آثار به جاي مانده از سطوح آبگير كوچك و بزرگ در نواحي مختلف  . به چند هزار سال مي رسد،نيمه خشك فارس
 آب و خاك منابع خردمندانه و ديرينه فارسيان از ي شرق و جنوب فارس حكايت از استفاده شمال، از جمله مناطق
 گراش و جمع آوري هرز آب با بناي  در سيالبيباغ داري، ايزد خواست  دشتزراعت سيالبي در . داردعرصه آبخيزها

هوشمند آبخيز نشينان همزيستي ديرينه هايي شاخص از  ، نمونه  و پرزيتون استهبانهايسطوح آبگير كوچك درآبخيز
، نخل انجيرستان استهبان ،زراعت سيالبي در دشت ايزدخواست  اييكار .ها است اين ديار با عوامل غير زنده آبخيز

مورد  ،كاهش فرسايش و توليد محصول هاي مختلف ،در مهارسيالب ،وسكو بندي پرزيتون كاري سيالبي گراش
 باغي با استفاده روان آب، و توليد محصول زراعي كاهش درصد قابل توجهي از سيل،  مشاهده.بررسي قرار گرفت

 به كارگيري دانش ارزشمندنتايج  بيانگر... اشتغال و  تغذيه مصنوعي آبخوان، حفظ خاك،  سيل، هايارتكاهش خس
   .است حوزه هاي آبخيزاين  پايدار مديريت بومي در

   آبخيز، دانش بومي، استان فارس ي مديريت، حوزه:واژه هاي كليدي 
  مقدمه

     ها از  ها و رودخانه از طريق مسيل) علق همراه سيلبه شكل مواد م( و خاكآبها متر مكعب  ساالنه ميليارد
 به ميلياردها ريال اين رويدادزيان مالي و تلفات جاني ناشي از . رود  كشور به هدر مي خشك و نيمه خشكهاي آبخيز

كند  مي  اين سرزمين  را تهديد ي  درصد پهنه90 بحران كمبود آب، نزديك به در همين حال. گردد و دهها نفر بالغ مي
 ء، مناطق براي بقا اينمردمان از گذشته تا كنون .يكي از كاال هاي با ارزش در ميان آبخيزنشينان است) خاك(و زمين
 را مورد توجه  خود ي آبخيز زيستگاه هامديريت حوزه ،تثبيت مالكيت بر زمين و هاي اساسي  تامين نيازپايداري
هاي گوناگون، بسته به شرايط از آب   دانش بومي به روش تكيه بركه باها ساليان درازي است  آن .اند  قرار دادهجدي
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عالوه بر براي مردمان اين سامان ها،  .گذرانند ها بهره گرفته و روزگار مي هاي جاري بر اراضي آبخيز روان آب باران و
اگر چه با  .دار استاي برخور حفظ خاك و ايجاد زمين از جايگاه ويژه توليد پايدار،، تثبيت مالكيت مسئله آب،

بررسي ها حكايت از  اما،اند،   بومي گرديدهشيوه هايپيشرفت علم در برخي مناطق روش هاي نوين جايگزين 
هاي قديمي مديريت اراضي دليلي بر اين مدعا  كارايي و ماندگاري بيشتر روش پويايي، .هاي پيشين دارد پايداري روش

  .است
).  1384،حسيني( سال پيش مي رسد3000 سال و در فلسطين  به 5000ر به قدمت روش هاي آبياري سيالبي در مص

ازمهم ترين روش هاي به كار گرفته شده در مناطق مختلف دنيا مي توان به بهره برداري مستقيم از سيالب در كناره 
در (تپه هاسكوبندي كف دره ها و احداث نهر در دامنه ي  جمع آوري روان آب دامنه ها، ؛)در مصر(رودخانه ها

در . اشاره كرد) در يمن(و آبياري سيالبي ) در تونس(مسكات وجسور كشت خاكي، ؛)در هند(آهار خادين و ؛)فلسطين
از جمله بند .ايران نيز از دير باز تا كنون از روش هاي مختلفي براي  مهار و بهره برداري از سيالب استفاده  مي شود

در اين روش حوضچه هايي با بناي خاكريز روي خط .  مرسوم مي باشدسارها كه عموماً در مركز وجنوب خراسان
در . اطراف آنها و يا مناطق تپه ماهوري ايجاد شده و سيالب به داخل آن هدايت مي شود تراز در مسير خشك رودها،

اين   اما هنوزعلي رغم توسعه آبياري نوين .بهره برداري از آن قدمتي زياد دارد سيستان و بلوچستان روشهاي  مهار و
عالوه بر مسئله آب، در اين ناحيه بحث  ايجاد زمين با مواد همراه سيل نيز از  .دنروش ها در اين منطقه كارايي دار
با دانش  با كمك سنگ و خاك و  مردمان اين ديار،)1384(براساس مطالعات حسيني. جايگاه ويژه اي برخوردار است
 او ضمن ارزيابي  .از آن بهره برداري كنندو مهار را ك آنها مي توانند سيل كه به كم بومي سازه هايي بنا مي كنند

 قرار داده خوشاب  و دربند، دگار ،هوتك  نوع4دري سنتي بهره برداري از سيالب  در اين استان آنها را  روش ها
  .است

خسارت  كاهش هرزآب ،وري آب درآ حكايت از نقش بسيار ارزنده  جمع ،بررسي هاي اندك در انجيرستان استهبان
مركز تحقيقات و بررسي هاي روستايي جهاد (درآمد اقتصادي اين ناحيه در اثر شيوه مديريت سيالب دارد هاي سيل و
  )1381 و مصباح،1997مصباح، ؛1374واحدي، ؛1374مبين، ؛1366 سازندگي،

 با  فارس  استانگراش و پرزيتون ، استهبانزرين دشت، خواست ايزددر  رامديريت آبخيز بومي شيوه 4، نوشتار حاضر
 مورد بررسي قرار ، در ساير مناطق كاربرد آنهاي  توسعهبه منظور  وهاي مديريت پايدار آبخيزها  الگوهدف معرفي

  .دهد مي
  مورد بررسيهاي  معرفي الگو

 دشت ايزد خواست زرين دشت-الف
  دقيقه49درجه و  53  جغرافيايي  طول در)فارساستان ( جنوب غربي داراباز  كيلومتر90 با فاصلهدشت ايزدخواست 

اين دشت . قرار دارد  دقيقه شمالي،29درجه و  28   دقيقه تا27درجه و  28و عرض   دقيقه شرقي،46درجه و  54تا
شغل . باشد دشت، گلكويه، نصيرخاني، پنج چاه و دره شور مي  روستاي دوبران، شهر پير، دهنو، چاه زبر، بن9داراي 

 گندم و جو نيز غالب كشت . استآبي نيز زراعت سطح اندكي  ونان منطقه دامپروري و كشاورزي ديماصلي ساك
 كيلومتر آن دشت، و بقيه را ارتفاعات تشكيل 669 كيلومتر مربع است كه 1399  آنحوزه آبخيزمساحت كل . است
 چاه زبر ، خشك انگبينه هايلمسي. برآورد شده است ميليمتر 235 منطقه حدود  ساالنهبارندگيمتوسط  .دهد مي
نفوذپذيري كم و   باها از تشكيالت فارس چون تمام اين مسيل. دنشو ميدشت  وارد  از جهت هاي مختلفگلكويهو
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شناسي   وضعيت زمينبه سبب .است قابل مالحظه آن هادر مواقع پرباراني بده  ،گيرند  سرچشمه مي فراوانخيزي ل سي
 تمام ،بنابراين. كنند  ميحركت دشت مالهاي منطقه وارد دشت شده به صورت  يل و بلندي خاص، تمام مس و پستي

هاي زيرزميني را   داخل خاك نفوذ كرده و آببههاي دشت پخش شده و مقداري نيز   زمينبرآبهاي سطحي منطقه 
  ).1366نام، بي( متر هم مي رسد 300ضخامت آبرفت در بعضي نقاط به . نمايد  ميتغذيه
 .گردد  زمين بسيار مسطح قابل كشاورزي دارد كه با استفاده از سيالب آبياري ميكيلو متر مربع 400د دشت حدواين 

 انگبينه و ديگر  اقدام به انحراف سيالب رودخانه) روبن بستن(كوش اين منطقه با ايجاد تاء مردم هوشمند و سخت
 كه سيالب را از رودخانه به سمت دشت ير  يك دهانه آبگبا ي استتاء كانال. نمايند  مي بر عرصه دشتها مسيل
     انتقال اند هايي پهناور در آمده هاي اطراف كه به صورت حوضچه  به زمين  آب از طريق اين كانال. مي كندهدايت
. كنند  ميمديريت  آبخيزها را  تشكيل قرعهبا  مردم منطقه .مي شوند مزارع گندم و جو سيراب به اين ترتيب. مي يابد
 هكتاري 300يك تاء ممكن است يك قرعه .  )1نگاره ( متر هم برسد3000هاي ايجاد شده ممكن است تا  انالطول ك

به تعداد افرادي كه به صورت مشاركتي سامانه . گردد، سيراب و آبياري نمايد را كه به صورت مشاركتي مديريت مي
افرادي كه .  مي گويند قرعه ،باشند سهيم ميي آن ها  برداشت و درآمد، اداره هزينه، و در كردهزراعت سيالبي را ايجاد

  .باشد  نفر متغير مي10 تا 3كنند از  يك قرعه را به صورت مشاركتي اداره مي
هاي آبرساني است كه  كانال، تاء . و حوضچه، ساختمان  اين پخش سيالب را تشكيل مي دهندگوبند ،گودتك ،تاء

 80 و  50هايي خاكي با ارتفاع   پشته به ترتيبگوبند و گودتك .دارندمتر   سانتي30هايي خاكي به ارتفاع  پشته
سازند و از گاوهاي نر براي ايجاد گوبندها  هاي دستي مي ها را با استفاده از ابزار ها و گودتك تاء .مي باشندمتر سانتي

 متر مكعب بر 300و بيش از گيرد  رودخانه انگبينه از دانيال جهرم و دشت آبگرم داراب سرچشمه مي. شود استفاده مي
ب را به روي مزارع آ  در طول آن از دوبران و روستاهاي پايين دست از طريق كانال تاءبهره برداران .ثانيه بده دارد

ها كه ميزان بارندگي مناسب  در بعضي از سال. دنساز مال منطقه را سيراب مي ، و به صورت دشتنمودهمنحرف 
بعد از بستن . پيوندد، محصول از لحاظ كمي و كيفي بسيار مناسب خواهد بود  ميباشد و چندين سيل به وقوع مي
از شخم . را بنا مي سازندهاي مزارع  بار ديسك زدن حوضچه   از پاشيدن بذر گندم يا جو تنها با يكپسها، در پاييز  تاء

. سازد ي وسيع را سيراب ميها سيالب بارها اين حوضچه. گردد پاشي به علت هزينه زياد خودداري مي زدن و كود
هاي ديگر،  هاي قرعه  پس از سيراب كردن تمام حوضچه و نهايتاً شدهسيالب اضافه از يك قرعه به قرعه پاييني هدايت
 ميزان محصول با توجه به ميزان .نمايد فصلي به نام مغيلي ميآبگيري در پايين دست دشت بر روي هم انباشته و ايجاد 

ها قرار  باشد كه كمتر در معرض آفات و بيماري  كيلوگرم در هكتار مي6000 تا 700، از   بارندگي و تعداد سيل
  .استخواست   در دشت ايزدمديريت حوضهبراي  ي خستگي ناپذير ايي از تالش زراعت سيالبي نمونه .گيرند مي
   استهبان ديم انجيرستان-ب

  درجه53در طول جغرافيايي  تر از سطح دريا،م 1860وسط  كيلومتر مربع و ارتفاع مت1986شهرستان استهبان با وسعت 
 دقيقه شمالي واقع شده 15 درجه و 29 دقيقه تا 5 درجه و 28 و عرض  دقيقه شرقي25 درجه و 54 دقيقه تا 35و 

 ميانگين بارش ساالنه و.  كيلو متري جنوب شرقي شيراز قرار دارد180استهبان مركز اين شهرستان در فاصله . است
 درجه سانتي گراد مي -7 و 41 دماي مطلق ساالنه  و كمينهمتر و بيشينه  ميلي1600 و 272ر بلقوه ساالنه به ترتيب تبخي
بادام و  انجير،( كيلو متر مربع از اراضي اين شهرستان به كشت درختان مثمر ديم250 پهنه اي به وسعت تقريبي .باشد
  كه قدمت  ديمجيرن  ا اصلهميليون2 ،تر مربع از اين اراضيمول كي230حدود  عرصه در. است اختصاص يافته)انگور
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 4آب مورد نياز اين درختان با جمع آوري باران و سيل به  . سال مي رسد كشت شده است400برخي پايه هاي آن به 
  : تامين مي گردد زيرروش سنتي

 آبراهه 2 هدايت آب به سوي  ،) متر مربع100يانگين م( كوچك به وسعت متفاوت ييها جمع آوري آب از آبخيز-1
 و انتقال آب به طرف درختي كه در  متر5/0 تا 3/0 متر و ژرفاي 8/0  تا5/0پهناي   متر،3تا  2كوچك به درازاي 

   ).2نگاره (متر، كاشته شده است3  آبگيري گرد به قطر متوسطي ميانه
.  
و انتقال آب به طرف   بلند در اراضي هموارهاي پي در پي جمع آوري آب با بناي پشته هاي نسبتاً  ايجاد نوار-2

  . است متر، كاشته شده3 آبگيري گرد به قطر متوسطي درختي كه در ميانه
جمع  ،حفظ خاك و استفاده بهينه از هرزآب سطحي  سكو بندي اراضي شيبدار به منظور استقرار مطلوب نهال،-3

متر، كاشته شده  3 آبگيري گرد به قطر متوسطي انهو انتقال آب به طرف درختي كه در مي آوري آب از سطوح كوچك
  .است

 انحراف آب از آبراهه هاي كوچك با احداث دهانه هاي آبگير ساده در نقاط مختلف طول آبراهه و انتقال آب به -4
 .سوي درختاني كه روي خط تراز كاشته شده و آبگير آنها با يكديگر ارتباط دارند

ندي لب  ابتدا مرز آبخيز شهري استهبان بر روي نقشه پستي ور اين ناحيه،به منظور بررسي مديريت هرزآب د
از  نوع كاربري اراضي با استفاده يط زمين  واسپس ارتفاع هرزآب متوسط ساالنه بر اساس شر. ترسيم شد) 1:50000(
ر گرفتن سطح با در نظحجم سيالب ساالنه نيز  .ب به شيوه ميانگين وزني تعيين گرديدآورد ضريب هرزآول بردج

 آبگير كوچك در اختيار درختان قرار مي گيرد با حب سطوآاز آنجا كه كل هرز  .شدآبخيز و ارتفاع هرز آب برآورد 
  .آبي كه مهار مي گردد برآورد شد  حجم روان،احتساب تعداد آبگير

بارندگي متوسط  و كيلومتر مربع 91/241حوضه شهري استهبان با وسعت حجم سيالب ساالنه بر اساس اين بررسي 
 هزار اصله درخت انجير در 500با احتساب  . متر مكعب برآورد مي گردد11/3948213 ميلي متر معادل 272ساالنه 

 متر مربع داشته و آب را به طور  كامل نگهداري مي 100 كه هر يك آبگيري حدود  كيلومتر مربع از اين اراضي50
 560 روز 7 در مدت 1365در رخداد . م سيالب كاسته مي شوداز حج%) 20( متر مكعب816050 معادل ،يدانم

حجم سيالب حدود ) درصد بارش23(متر هرزآب  ميلي8/128 احتساببا . متر بارندگي در اين ناحيه باريده است ميلي
  .را مهار كرده است   ميليون متر مكعب آن3آبگير باران حدود   ميليون متر مكعب برآورد شده كه سطوح18

 درصد سيالب ساالنه به كمك سطوح آبگير كوچك مهار شده است به اين 67/20 بيانگر آن است كه حدود داده ها
استفاده نيز تن انجير 5000براي توليد حدود   بلكه از روان آب،ترتيب نه تنها در صد قابل توجهي از سيل كاهش يافته

نيز از مزاياي ... اشتغال و   آبخوان،تغذيه مصنوعي حفظ خاك، كاهش خسارت سيل، عالوه بر اين .شده است
   . مي باشدضه حو اين درآبخيزارزشمند اين شيوه مديريت 

  گراش  سيالبي ستاننخل -ج
 احداث  بادر اين روش. است كاري با استفاده از سيالب از گذشته تاكنون در مناطق جنوب فارس معمول بوده نخل
هاي كاشته شده  آب كردن نخل ، به منظور سيرآن  سوي اراضي حاشيه اصلي به ي ي آبگير، بخشي از سيل آبراهه دهانه

كاري كمتر از  ها بيانگر آن است كه اگرچه ميزان محصول در اين شيوه نخل بررسي. گردد  هدايت مي،در اين اراضي
، عالوه بر توليد محصول، كنترل سيل، حفاظت خاك. كشت آبي است، ولي محصول از كيفيت بهتري برخوردار است
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يكي از مناطق نمونه كشت . باشد برداري از سيالب مي نيز از جمله مزاياي  اين شيوه سنتي بهره.. .تغذيه آبخوان و 
 54، در طول جغرافيايي  كيلومتري غرب شهر الر25 در شهر گراش واقع در ،سيالبي  نخل، در جنوب شرقي فارس 

 متر از سطح 920اين منطقه با ارتفاع . شده است واقع  ، دقيقه عرض شمالي40 درجه و 27 دقيقه شرقي و 8درجه و 
آبراهه فصلي گراش با . كيلومتري جنوب شرق شيراز قرار دارد350متر در   ميلي238دريا و بارش متوسط ساالنه 
آوري و به سمت خروجي حوضه   كيلومتر مربع را جمع140اي به وسعت  آب حوضه جهت غرب به شرق روان

هاي  با احداث دهانه. است  مترمكعب بر ثانيه برآورد شده100ي حداكثر سيالب اين آبراهه حدود دب. كند هدايت  مي
آبياري با سيل هاي كاشته شده   نخل اراضي حاشيه ايآبگير متوالي در دو طرف اين مسيل و هدايت سيالب به

به اين نواحي . گردد  متر محصور مي5/1هايي با ارتفاع  ريز در اين روش، ابتدا نواحي اطراف مسيل با خاك. شوند مي
چند .  مترمربع متغير است350 تا 100 با توجه به شيب زمين از "بست"مساحت هر . گويند  مي"بست"محصور شده 

ها تسطيح و " بست"قبل از كاشت، سطح . شوند هايي به يكديگر متصل مي آب يا دروازه  همجوار، از طريق راه"بست"
گيرد و تا   كشت نخل در فصل بهار صورت مي ).3نگاره (شود  متر يك نخل كشت مي10 تا 7ها به فاصله  سپس در آن

ها فقط با سيالب آبياري  هاي كاشته شده نياز به آبياري دارند ولي بعد از آن نخل زمان وقوع اولين سيالب نخل
در طول آبراهه فصلي . شود  انتخاب مي با تجربهي آبگير توسط افراد محلي محل و چگونگي ايجاد دهانه. شوند مي

  . شود سيالب كنترل مي% 70اي كه تا محل خروجي، حدود  گيرد، به گونه گراش در چندين محل آبگيري صورت مي
  پرزيتون   اراضي شيبدار سكو بندي-د

 52 دقيقه تا 49 درجه و 52 (  كيلومتري جنوب شرق شيراز120 كيلومترمربع در 67/56آبخيز پرزيتون با وسعت 
 روستا هاي . قرار دارد) دقيقه، عرض شمالي56 درجه و 28 دقيقه تا 50 درجه و 28 دقيقه، طول شرقي و 56جه و در

 هكتار از وسعت حوضه به اراضي 1938 حدود .در حوضه قرار دارند  نفر4043 پر زيتون و آب گل با جمعيت
ن دما و رطوبت نسبي ساالنه حوضه به  ميانگي. درصد آن ديم است90اخصاص يافته كه ) يزراعي و باغ(كشاورزي

هاي ناشي   ميليمتر بوده كه هرزآب460متوسط بارش منطقه .   درصد، است63/47 درجه سانتي گراد و 89/19ترتيب 
 هكتار از 720حدود . شود آقاج تخليه مي  به رودخانه قره"پا زنان" و "گل آب"فصلي  هاي از بارش به وسيله آبراهه

، طبقه هاي ها  در تيپ اراضي تپهعرصهاين . سرخ اختصاص يافته است  ديم  انگور، انجير و گلاراضي حوضه به باغ
آبخيزنشينان پرزيتون با .  است واقع شده گورپي-سازند زمين شناسي پابده  و درصد 20-30 و 12-20شيب 

  ).4نگاره (اند رختان مثمر كردهها، اقدام به كاشت د القعر دامنه ها و خط سكوبندي منقطع و يا پيوسته بر روي دامنه
 ل هاي مثمر و كاهش فرسايش سطحي در شيب هاي باالااستقرار نه  جمع آوري هرز آب،تثبيت مالكيت اراضي،
  مصالح مورد نياز سكو ها از جمله خاك و سنگ در محل موجود بوده و در حال حاضر فقط .اهداف اصلي آن است

ها  برداري از سيالب، خاك حساس به فرسايش تپه  اين روش عالوه بر بهرهدر. سيب ديدگي سطحي دارندآنها آ % 5
حكايت از آن دارد كه در نتيجه اجراي اين  USLE و  SCS  به روش هاي بيالن،بررسي ها. است نيز حفاظت شده

 ميزان و  % 35 ساله 25بده با دوره بازگشت  ،روان آب ذخيره شده % 28طرح با  تلفيق دانش بومي و نوين حدود 
سرخ و  توليد انگور، انجير و گل.  كاهش يافته است% 73فرسايش در اين عرصه ها  نسبت به اراضي شاهد حدود 

. باشد يكي از درآمدهاي اصلي آبخيزنشينان پرزيتون مي... هايي چون شيره، گالب،  مربا و  ها به فراورده تبديل آن
برداران از ديگر  بهره% 80آمد حاصل از اين اراضي و مشاركت باالي تشكيل تعاوني آبخيزداري پرزيتون با تكيه بر در

  .  باشد مزاياي مديريت اين آبخيز به شيوه سنتي مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نتيجه گيري
هاي سنتي با ويژگي هايي چون سادگي عمل، هزينه اندك، قابليت اجرا در پهنه هاي  مديريت جامع آبخيزبه شيوه

ممكن  در عرصه آبخيزعت، گزينه اي است كه دست يابي به توسعه پايدار را گسترده، اشتغال زايي و سازگاري با طبي
شرق و جنوب  آثار به جاي مانده از سطوح آبگير كوچك و بزرگ در نواحي مختلف از جمله مناطق  شمال، .مي سازد

زرين دشت، آبياري زراعت سيالبي در  .فارس حكايت از استفاده خردمندانه و ديرينه فارسيان از اراضي آبخيز ها دارد
 ها در آبخيز شهري گراش و جمع آوري هرز آب ها وحفاظت خاك با بناي سطوح آبگير كوچك در سيالبي نخل

كوهمره نودان و دوان كازرون و الي زنگان  گلستان سپيدان، خفر آبسرد جهرم، پرزيتون فيروزآباد، هاي استهبان، آبخيز
هوشمندي ديرينه همزيستي آبخيز نشينان اين ديار با عوامل غير زنده هايي شاخص از  داراب در سطوح وسيع، نمونه

اشتغال و  تغذيه مصنوعي آبخوان، حفظ خاك،  كاهش خسارت سيل،،توليد هزران تن ميوه،گل وعلوفه. ها است آبخيز
 مي توان به از مزاياي ديگر اين روش .از مزاياي ارزشمند اين شيوه مديريت حوزه هاي آبخيز در اين نواحي است... 

تكيه اقتصادي مردم به  مشاركت فعال و چشمگير آنها در مديريت آبخيز، اراده و سخت كوشي آبخيز نشينان اين ديار،
 امكان بهره برداري دهها عدم استفاده از آب هاي زير زميني، توليدات و فرآورده هاي آن،عدم دريافت يارانه دولتي،

 عرصه هايي از توسعه پايدار هاي بومي در اين مناطق بعنوان نمونه ين نوشتار روشدر ا. اشاره كرد...ساله از منابع و 
  .  گرفت كه نتايج ارزنده آن ها مي تواند در مناطق ديگر مورد استفاده قرار گيردمورد بررسي قرارآبخيز ها 
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