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 »بسمه تعالي«

  نقش مديريت حوزه آبخيز در حفاظت از مخازن سدها
  سيد علي تكميلي: نويسنده

  
  :مقدمه

انديشمندان و متفكران جهان هماره دغدغه خاطر از افزايش روز افزون جمعيت و كمبود مواد غذايي در   

سطح كره زمين را داشته و خواهند داشت و در مقاالت تدوين شده و نشتهاد گـــفتگوهـــاي روزمره هشدار مي 

هينه صورت پذيرد كه اوالً مردم جهان در حال دهند كه الزم است از امكانات كره زمين استفاده معقول و بهره برداري ب

  .حاضر بتوانند به زندگي خود در حد قابل قبولي ادامه دهند و ثانياً نسلهاي آينده از امكانات موجود بي نصيب نمانند

 ميزان بارندگي كشور ايران گوياي اين واقعيت است كه اين كشور از نظر منابع آبي بسيار محدوده بوده و استفاده از

آبهاي موجود با راندمان حداكثر جزو وظايف ملي و مذهبي به حساب مي آيد تحقق اين وظيفه با جامع نگري و 

برنامه ريزي يكپارچه در بخش آب كشاورزي و آب خاك و هماهنگي و همزماني در اجراي برنامه هاي پيش بيني 

  .شده خواهد بود

ري از منابع كشور بدون جامع نگري و برنامه ريزي يكپارچه و توجه بـــه اين نكته حائز اهميت است كه بهره بردا

 در مورد ن نقيصه هماهنگ و قانونمند در اجراي برنامه ها عمالً موجب اتالف سرمايه هاي كشور خواهد شد و اين

صنعت آب كشور بيش از طرحها و برنامه هاي ديگر قابل مشاهده است به طوريكه بي توجهي در امر رابطه 

ي ـ راهسازي ـ شهر سازي ـ حفر چاههاي عميق قنوات موجود و رري با پروژه هاي عمراني مثل سد ساآبخيزدا

 عمالً موجب گرديده هزينه هاي  وعدم حفظ خاكهاي حاصلخيز زمين خالصه احداث تأسيسات در كنار رودخانه ها

 محيطي و اجتماعي را نيز به دنبال انجام شده در اين پروژه ها بهره دهي الزم را نداشته و بروز مسائل حاد زيست

  .داشته است

  .جهت روشن شدن موضوع مطالبي را هر چند كوتاه به نظر مي رساند

نه هاي سد سازي و هزينه هاي ـــــ بي توجهي در رابطه آبخيزداري و سدهاي كشور و عدم تناسب موجود بين هزي1

 تا كل رسوب روبرو شده و عمر مفيد آنها حتيبا مشآبخيزداري حوزه سدها باعث شده كه اغلب سدهاي كشور 

بدون توجه به . تقليل يابد احداث سدهاي مخزني بزرگ كه با هزينه هاي ارزي و ريالي هنگفت توام مي باشدنصف 

مسائل آبخيزداري حوزه آبخيز آنها از نظر فرسايش و رسوب مشكالت ناشي از انتقال رسوبات توليد شده به داخل 

ث گرديده عمر مفــيد ايـــن سدها به نصف تقليل يابد و بهره دهي آنها نيز آنقدر كم مي شود كه درياچه سدها باع

 در صورت امكان آنقدر هزينه بر است كه هيچ توجيه ن سد ها  اي.  رسوب زداييصرفه اقتصادي نخواهد داشت

ن رسوبات مي تواند اكوسيستم منطقه را  ضمن اينكه تخليه اي  درآورد اين عمليات را به اجرا  ندارد نمي تواناقتصادي

معموالً فرسايش خاك و توليد .  باعث مرك ماهيها، پرشدن باتالقها و تخريب رودخــانه ها شود وتخريب نموده

رسوب در هر حوزه نتيجه استفاده بي رويه از منابع آب و خاك و مانند چراي بي رويه و غير اصولي و از بين رفتن 

 قطع درختان جنگلي  از بين بردن ها بدون در نظر گرفتن اصول فني جاد معادن و استفاده از آنپوشش گياهي خاك، اي



كردن گياهان جهت سوخت، شخم وشيار غير اصولي در زمينهاي شيب دار،   كنجنگلها بدون كاشت دوباره ، ريشه

  .ره مي باشدــيـــهرهاي بزرگ و غتبديل مراتع به ديمزارهاي بدون بازده اقتصادي و رها كردن آنها، رشد بي رويه ش

 روشهاي اصولي پذيرفته شده را بكار گرفت تابتوان فرسايش خاك را تا حد  باال كه الزم است در تمام موارد با

هم اكنون اندازه گيري ايستگاههاي هيدرومتري نتايج عمق . مطلوب پايين آورده و رسوبات توليد شده را كنترل نمود

تايج مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه رسوب دهي حوزه هاي آبخيز سدهاي كشور بطور يابي مخازن سدها و ن

 برابر قاره آسيا وپانزده برابر قاره آمريكا ، بيست برابر اروپا 3 دهي رسوب در هكتار در سال مي باشد كه متوسط ده تن

ه آبخيز سدها از نظر فرسايش و رسوب از سطح حوز% 75 واقعيتي تلخ است يعني  كه.و سي برابر استراليا مي باشد

اگر رسوب دهي .حالت بحراني به خود گرفته است و مي رود تا در مدت كوتاهي سدها را از كارايي الزم خارج نمايد

 تن بر متر مكعب است تقسيم كنيم و درسطح كل حوزه سدها كه 5/1ده تن در هكتار را به وزن مخصوص رسوب كه 

  ميليون متر مكعب از حجم مخازن سدها كم مي شود كه با اين مقدار آب230ئيم ساالنه  ميليون هكتار است نما35

  نمود                                                                       و ميتوان حدود ششهزار هكتار زمين را آبياري 

ز كردن هزينه هاي آنها بر اساس شاخص هاي  سد در حال بهره برداري كشور و برو50براساس آمار بدست آمده از 

تعديل سازمان مديريت و برنامه ريزي بدون هزينه هاي جانبي مشخص ميگردد كه هزينه ي ظرفيت سازي مخازن 

 ريال براي هر متر مكعب ظرفيت مخزن مي باشد اين رقم بر اساس فهرست بها و شاخص هاي 8000سدها برابر 

  . است محاسبه گرديده1385تعديل سال 

هزينه نگهداري بر اساس فرمول % 1در سال و % 12اين سرمايه گذاري بر اساس اقتصاد مهندس و با نرخ سود حداقل 

n    سود و سرمايه 
IPF )1( ريال براي هر متر مكعب ظرفيت سازي خواهد شد كه اين  3600000 حدود  =+

  .الزم است مستهلك گردد» عمر مفيد سد«  سال آينده 50سرمايه گذاري در طول 

حال در نظر بگيريد در اولين سال بهره برداري اين ظرفيت از رسوب پر شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟ و چگونه هزينه 

  هايي كه براي احداث سد انجام گرفته مستهلك خواهد شد؟

ر مترمكعب مي باشد كه اين  ريال براي ه8000ـ هزينه ظرفيت سازي مخازن بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جانبي 1

 سال مستهلك شود در صورتيكه سود ساالنه سرمايه گذاري 50هزينه الزم است در طول عمر مفيد سد يعني حدود 

n در نظر گرفته شود از فرمول اقتصاد مهندسي 1% و هزينه نگهداري %12
IPF )1( +=   

يد سد خواهد شد حال اگر قرار باشد اين هزينه  ريال در طول عمر مف3600000هزينه ظرفيت سازي حدود

 سال مستهلك شود از فرمول اقتصاد مهندسي استهالك دين 50در طول 
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FA ريال درآمد داشته باشد تا سرمايه 1042 الزم است هر مترمكعب ظرفيت سازي ساالنه 

  . مستهلك نمايد سال50گذاري اوليه را در طول 

ريال ضرر و زيان به 3600000 ظرفيت ايجاد پرازرسوب گردد حال اگر فرض كنيم اولين سال بهره برداري

  .اقتصاد مملكت وارد كرده است

اگر در سال دوم بهره برداري ظرفيت ايجاد شده پر از رسوب گردد ضرر و زيان وارده برابر                                
 ريال و اگر در سال سوم وارد مخزن ايجاد شده بشود ضرر و زياني 3180000 يعني 1042-000/600/3)1+/13 (49



 ريال خواهد داشت  اگر اين رسوب در 2816547 يعني 3600000-)1042)1+/13( �٩  + 104)1+/13( �٨ (معادل

از عمر مفيد سد وارد مخزن ايجاد شده گردد ضرر و زياني معادل ام  nسال 
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بهره   ام  10 به عنوان مثال براي رسوبي كه در سال 

  . ريال خواهد داشت1051473برداري وارد مخزن سد مي شود ضرر و زياني معادل 

  . اين رقم هر چه ورود رسوب به مخزن اواخر عمر مفيد سد وارد شود ضرر و زيان كمتري داردو 

تر مكعب رسوب وارد مخزن سدها مي شود ضرر و زياني حدود  ميليون م230اگر در نظر بگيريم ساالنه 

 سال 50كه اين رقم در طول عمر مفيد سدها يعني ) يكصد هزار ميليارد ريال(  ميليارد ريال در سال دارد 100000

در امر ميليارد آيا وقت آن نرسيده كه همزمان با سرمايه گذاري كالن ) نهصد هزار(  ميليارد ريال مي شود900000برابر 

  .سد سازي حوزه آبخيز اين سدها هم مورد توجه قرار بگيرد

  

  

درصورت انجام عمليات آبخيزداري حوزه هاي سد و مديريت صحيح آن حداقل رسوبات وارد شده به 

  .تقليل خواهد يافت يكسوم  1 /3مخازن تا 

ن ختم نمي شود اگر قرار البته ضرر و زيان ناشي از عدم مديريت حوزه هاي تنها به رسوب وارده به مخاز

 ميليون متر مكعب فرسايش خاك داريم كه از اين 690 ميليون متر مكعب رسوب داشته باشيم حداقل 230باشد ساالنه 

  .  ريال ضررو زيان فرسايش خاك خواهيم داشت 141/6 × 10 13رهگذر رقمي معادل   

  جمع ضرر و زيـــان 690 × 106 × 89000 = 141/6 × 10 13ضرر و زيان خاك فرسايش يافته 

 خواهد بود 6141/1 × 10 14نـــاشـــي از خـــاك و فــــرسايش يافته و رسوب وارد شده به مخازن سدها ساالنه

  .كه الزم است در برنامه هاي آبخيزداري تغيير اساسي حاصل گردد

  

وجود آيد اين نگرش جديد در اول  به مديريت حوزه ها ي آبخيز به  تغييرنگرشاين تغيير اساسي الزم است در جهت

  در برون  سازمان معاونين وزارتخانه به وجود آورد و سپس بقيه الزم است درون سازماني هماهنگي هاي الزم با 

 وزارت نيرو و سازمان محيط زيست اين تغيير نگرش را  وزارت صنايع معادن ـ وزارت مسكنمانند وزارت راه ـ

  .پذيرا باشند

 به گونه اي باشد كه هر طرح عمراني با طرحهاي حفاظتي حوزه ها به  استنگرش جديد به حوزه هاي آبخيز الزم

  . اجرا گردد همطرح طرحهاي حفاظتي آن  هرتصويب برسد و همزمان با اجراي

  

  

  

مليات  كالن عضرروزيان  معضالت و جلو گيري از براساس اصول پذيرفته شده در ممالك مختلف جهان راه حل

  .آبخيزداري در حوزه آبخيز اين سدها مي باشد



  چه بايدكرد

براساس اصول پذيرفته شده در ممالك مختلف جهان راه حل جلو گيري از  معضالت وضرروزيان  كالن عمليات 

  .آبخيزداري در حوزه آبخيز اين سدها مي باشد

  

  تعريف آبخيزداري

هت بهره برداري هماهنگ و يكپارچه و قانون مند از آبخيزداري مديريت حوزه آبخيز يك رودخانه در ج  

منابع طبيعي كشاورزي انساني و اقتصادي آن است به شرطي كه منابع آب و خاك حوزه آبخيز به شكل طبيعي خود 

 البته عمليات آبخيزداري در حوزه سدهاي كشور به منظور كنترل دكامالً حفظ شده و تأثير كمي و كيفي منفي نپذير

 باالآوردن  مستقيم رسوب انجام مي شود كه از اين رهگذر منافع ديگري همچون كنترل سيل استحصال آبفرسايش و

سطحي آبهاي زير زميني پر آب كردن قنوات و چشمه سارها باالبردن در آمد روستائيان حل قسمي از مشكل بيكاري 

  .ا به دنبال خواهد داشتا ر و عدم مهاجرت روستائيان به شهره

  .بخيزداري را مي توان به چهار گروه تقسيم نمودعمليات آ

  كهـ عمليات مديريتي شامل حفاظت و قرق ـ كشت نواري ـ اصالح شخم انجام حفاظتي در كنار هر طرح عمراني1

  . نظر گرفته شود حوزه هاي آبخيز اين موارد در الزم است در مي باشد و يكي از مهمترين برنامه هاي آبخيزداري

ولوژيكي شامل بذرپاشي ـ بذركاري ـ علوفه كاري ـ كپه كاري ـ نهالكاري مثمر و غير مثمر كودپاشي ـ عمليات بي2

  اراضي

  ـ عمليات بيومكانيكي شامل تراسبندي ـ سلوبندي ـ بانكت بندي ـ كنتور فاروپتينگ3

گابيوني ـ خشكه مالتي ( ـ عمليات مكانيكي بند خاكي و تركينست ـ پخش سيالب ـ اسكله ريزي ـ عمليات سنگي 4

  ) ي ـ ديوار ساحلي ـ دايك خاكيا پ(اصالح مسير رودخانه ) چوبي ـ فلزي( عمليات چپري) چين 

و  زيان خواهد توانست حداقل از هفتاد درصد ضرر ت در يك حوزه كامالً اجرا گردد كه اگر اين چهار گروه عمليا

  . بعمل آورد  جلوگيريوارده 

  

  عمليات مديريتي

 بدنبال دارد  را نترين طرحهاي آبخيزداري كه بيشترين بهره دهي و كنترل فرسايش و رسوبيكي از ارزا  

  .عمليات مديريتي حوزه ها مي باشد

يكي از اين عمليات قرق مراتع و برنامه ريزي براي چراي آن به اندازه ظرفيت مرتع مي باشد اين برنامه ريزي نياز 

  .بسيار به كار فرهنگي آبخيزنشينان دارد

در ارزيابي هاي به عمل آمده مشخص شده هر هكتار قرق مراتع كه پوشش گياهي آن به حد مطلوب برسد ساالنه 

 متر مكعب از فرسايش خاك زراعي جلوگيري به عمل خواهد آورد 5 متر مكعب آب در خود نفوذ خواهد داد و 125

لوفه خشك اضافي توليد خواهد كرد هزينه  كيلوگرم در سال ع60 متر مكعب از رسوب توليدي مي كاهد از طرفي 5/1

 متر مكعب فرسايش خاك است و آب 6 ريال مي باشد كه برابر ضرر و زيان 50000قرق براي هر هكتار حداكثر مبلغ 

  . متر مكعب فرسايش منافع اين پروژه آبخيزداري مي باشد4/4استحـــصالي كـــنترل رسوب و كنترل 



ح شخم و كشت نواري هم نتايج قرق مراتع به دست مي آيد با اين تفاوت كه در ارزيابي هاي به عمل آمده اصال

 دويست كيلوگرم ـ اضافه  دارد ازطرفي  اضافه هزينه با شخمهاي معمولي150000اصالح شخم براي هر هكتار 

يال  ر150000هكتاري  و براي كشتهاي نواري هم هزينه اصالح شخم يعني  خواهد داشت برداشت محصول به دنبال

  . اين تفاوت كه در كشت نواري محصوالت جنبي هم توليد خواهد شدهزينه دارد با

  

  .در مورد انجام عمليات حفاظتي كه مهمترين مشكل حوزه ها مي باشد الزم است موارد زير مورد نظر قرار گيرد

 كه عليرغم تالش  متأسفانه نحوه بهره برداري و مديريت اراضي در عرصه هاي باالدست سدها به گونه اي است

وتحولي كه در آبخيزداري كشور طي دهه اخير به وقوع پيوسته است اما بدليل گستردگي و حجم مشكالت موجود و 

بخشي نگري دستگاهها و ناهماهنگي موجود بين عوامل مخرب و احياء حوزه هاي آبخيز هنوزمشكل فرسايش خاك 

 و روز افزون سرمايه هاي عظيم و حياتي كشور را تهديد مي و انتقال رسوبات ناشي از آن به عنوان يك خطر جدي

  .كند

بايد به اين واقعيت رسيد كه ساماندهي اراضي و مساكن در اجراي پروژه هاي بزرگ سد سازي منطقه مخــــتص 

ع تر روستاها، شهرك ها و اماكن و مزارعي كه در داخل درياچه و حريم آن قرار مي گيرند نبوده بلكه محدوده اي وسي

حداقل حوزه آبخيز باالدست و پايين دست آن بعد از اجراي پـــروژه و تــــحول زيست محيطي كه در اجراي 

  . قرار گيرد پروژه صورت گرفته بايد مد نظر تصميم گيران

ين، حفظ ، ارزيابي اثرات مديريت تجمعي سرزم ها مديريت حوزه هاي آبخيز با شناخت شرايط فعلي و گذشته حوزه

، جاذبه هاي گردشگري و توريسم، منابع در آمد و اشتغال مردم، تدوين برنامه پايش و ارزيابي حياء منابع حوزه و ا

 براي  يحوزه به دنبال توليد و تدوين گزينه مديريت حوزه آبخيز براي كشور است و بدون مديريت و ارائه راهبرد

هي اصولي و توسعه پايدار دست يافت و شايد باالدست و پايين دست حوزه سد آن نمي توان به يك ساماند

ساماندهي بدون توجه به كل يك حوزه آبخيز تالش هايي بوده كه در دهه هاي گذشته با شكست مواجه گرديده است 

كه نمونه آن را مي توان حوزه سد لـــتيان و كرج و قريب به يقين در دهه آينده دامن گير تمام حوزه هاي سدهاي 

  .يدكشور خواهد گرد

كوتاه سخن آنكه هر گونه ساماندهي بايد در تمام سطح حوزه، همراه با آمايش طبيعي و انساني در حــــــوزه آبخيز 

در باالدست و پايين دست همراه با طرحي مدون و مديريت يك پارچه حوزه هاي آبخيز و كاربردي باشد اين موارد 

  :عبارتند از

م عوامل و پتانسيل هاي طبيعي و انساني يك حوزه آبخيز و محدوديت ـ نگرش سيستمي و هدف مند بر روي تما1

يز جهت نيل به هاي آن و ارائه راهبرد كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي عوامل احياء و تخريب حوزه آبخ

  .توسعه پايدارحوزه ها

وديت هاي انساني و اقتصادي  و و محدبا پتانسيل ها ـ مقايسه پتانسيل ها و محدوديت هاي طبيعي يك حوزه آبخيز 2

اجتماعي آن و ارائه راه حل مناسب كه متناسب بهره برداري انساني از پتانسيل هاي طبيعي يك حوزه آبخيز صورت 

  .گيرد



ـ آمايش اراضي دو رابطه راه سازي ـ معادن ـ گازرساني ـ برق رساني و ساماندهي روستاها و شهرها بر اساس طرح 3

ابليت اراضي ضمن رعايت آيين نامه ها و دستور العمل هاي استاندارد طرحهاي پيشنهادي و آمايش و تناسب و ق

  .حريم آنها در محدوده شهر و روستا از طريق كميسيون هاي ذيصالح اعمال گردد

باالدست و سدهاي مخزني و انحرافي و كنترل سيالب و رسوب وزارت نيرو و وزارت جـــهاد ـ مالك حوزه آبخيز 4

مي زي مي باشد كه باعث تغييرات زيست محيطي در باالدست و پايين دست حوزه ناشي از عمليات سد سازي كشاور

  .گردند

ـ شناسايي و معرفي مناطق مستعد ساماندهي اراضي در اجراي پروژه هاي شش گانه توسط وزارت جهاد كشاورزي 5

  .بر اساس موارد ذيل و با همكاري ساير دستگاههاي مسئول شود

ـــرحهاي مطالعات جامع و توجيهي آبخيزداري، منابع طبيعي، محيط زيست، پروژه هاي شش گانه طرح هاي ـ ط6

  .شهر و روستا بعنوان مطالعات پايه در آمايش حوزه اي مالك عمل قرار گيرد

لزوم ـ جلسات مستمر با نمايندگان دستگاهها مانند وزارت نيرو، وزارت كشور وزارت راه و محيط زيست درصورت 7

  .ساير دستگاهها جهت توجيه طرح و مناطق مستعد و اخذ نظرات دستگاهها جهت هماهنگي هاي الزم تشكيل گردد

ـ بررسي فني و كارشناسي ميداني جهت تطبيق نتايج حاصله از طرح آمايش حوزه اي ساماندهي اراضي توسط تيم 8

  .كارشناسي دستگاهها صورت پذيرد

  . با حضور نمايندگان دستگاههاي عضو تصويب گردداماندهي اراضي گروه سكليه طرح ها در جلسه كار : د

ـ بطور خالصه رعايت كليه ضوابط پذيرفته شده در جهان جهت اجراي طرحهاي عمراني توسعه و سامان دهي 9

  .زيست محيطي در نتيجه اين طرحهاي در تمام موارد الزم االجرا گردد

رحهاي حفاظتي مربوط به آن طرح همزمان با اجراي عمليات اجرايي طرح ـ در تمام طرحهاي توسعه الزم است ط10

مذكور به اجرا درآيد به عنان مثال طرح سدسازي با اجراي عمليات آبخيزداري باالدست طرح راه سازي با اجراي 

 خودبه با انجام طرح حفاظتي مخصوص )  فشار قويدكلهاي(   برق رساني  طرحمخصوص به خود عمليات حفاظتي

البته معاونت آبخيزداري طرحهاي . طرح ايجاد شهركها با انجام عمليات حفاظتي محصوص به خود اجرا گردند

 به اجرا در مي آورد كه اين عمليات بدون مديريت حوزه  هاي آبخيزمكانيكي ـ بيولوژيكي و بيومكانيكي در حوزه

  . داشتآبخيز و هماهنگي با ساير دستگاهها بهره برداري الزم را نخواهد
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