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   چكيده
 تغييـرات  در مناطق خشك و نيمه خشك از يك طـرف و       ي مصرف آب    اعدم تطابق ماههاي بارندگي و ماهه     

مهمتـرين   بـه عنـوان      هاي مخزني  احداث سد   در اين مناطق از طرف ديگر باعث شده        ساالنه آبدهي رودخانه ها   
 كشور ايران   البغبا توجه به اينكه اقليم      . باشد مطرح   اين مناطق  منابع آب بهره برداري از    كنترل و   در  ابزار مؤثر   

به ويـژه احـداث     توجه زيادي به اجراي طرحهاي توسعه منابع        لذا در سالهاي گذشته     خشك و نيمه خشك است،      
، مـسئله رسـوبگذاري در مخـزن        عمر مفيد اين سدها   از طرف ديگر عامل اصلي اتمام       . سدهاي مخزني شده است   

كـشور از  سدهاي نرخ رسوبدهي اغلب حوضه هاي آبريز     بررسي هاي انجام گرفته حاكي از آنست كه         .  باشد مي
براي بهره برداران منابع آب سطحي كه عمده آب مورد          مجاز بيشتر بوده و اين امر موجب نگرانيهاي زيادي           حد

ديريت رسوب مخزن حائز اهميـت  در اين رابطه م. نياز خود را از ذخيره آب سدها بدست مي آورند، شده است 
،  آن به دليل منافع بسيار زياد مستقيم و غير مستقيم        آبخيزداري  يا روش   زيادي بوده و روش كنترل رسوب در منشأ         

روش اساسي نيل به بهـره بـرداري   لذا در اين مقاله به روش آبخيزداري به عنوان يك        . بيش از همه اهميت دارد    
  . قرار گرفته استو بررسي مورد بحث موانع انجام آن  توجه خاص شده و پايدار از منابع آب و خاك كشور

كـه در سـالهاي گذشـته       مشخص گرديـد    روند تاريخي احداث مخازن در كشور       بررسي  با  در تحقيق حاضر    
 ميليـون مترمكعـب از      200ساالنه بيش از     ميليون مترمكعب مخزن ايجاد شده كه متأسفانه         550 ساالنه   بطور متوسط 

متوسـط نيمـه عمـر    رفته است و در صدرت ادامـه ايـن وضـع،     اين مخازن بدليل رسوبگذاري از دست    گنجايش
آبخيزداري به عنوان راه حل اساسي حفـظ مخـازن كـشور             اگرچه   . سال خواهد بود   50مخازن كشور در حدود     

نـشان داده   نتايج اين تحقيـق     . در اين بخش حاصل نشده است     موفقيت الزم   در سالهاي گذشته    ولي  مطرح است   
. كه در كشور ما پيشنيازها و بسترهاي اداري و قانوني الزم براي انجـام مـؤثر اقـدامات آبخيـزداري مهيـا نيـست                       

اهميت قائل شدن دولت در امر آبخيزداري، ايجاد ادارت آبخيزداري در نقاطي از حوضـه كـه سـاكنان تجمـع                     
ر بهـره بـرداري از طرحهـاي آبخيـزداري و           قوانين جهت جلب مشاركت مـردم د      جمعيت دارند، تغيير و اصالح      

ايجاد سيستمهاي نظارتي براي رعايت اصـول آبخيـزداري در فعاليـت مـردم و دسـتگاههاي اجرائـي و بـاالخره                      
  . از جمله مهمترين اين پيشنيازها مي باشدافزايش چند يا چندين برابري در بودجه هاي آبخيزداري كشور  

  
  ه سدسازي، رسوبگذاري، فرسايش خاكآبخيزداري، توسع: واژه هاي كليدي
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  مقدمه -1
 بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك به عنوان كليد توسعه مورد توجه خاص كشورهاي مختلف دنيـا بـوده و               امروزه

مهـم مطـرح    مـسائل    بـه عنـوان يكـي از         رسـوبگذاري در مخـازن سـدها      در اين ميان موضوع فرسايش خاك و در نتيجه آن           
منفـي آن در پـائين دسـت و بـدليل از دسـت رفـتن منـابع           ش خاك در حوضه هاي آبخيز با توجه به تاثيرات         فرساي. باشد مي

ارزشمند خاك حوضه حائز اهميت بـاالئي بـوده و انجـام اقـدامات حفاظـت خـاك و آبخيـرداري در حوضـه هـاي تحـت                            
ايش خـاك در حوضـه هـاي آبريـز          نـرخ فرسـ    .فرسايش خاك از جمله اقدامات اولويت دار اغلب كشورهاي دنيا مي باشد           

 تـن بـر كيلـومتر    8بستگي مهم به نوع كاربري اراضي و ويژگي هاي  اقليمي آن حوضه داشته به طوري كه اين نرخ كمتر از        
 تـن بـر كيلـومتر مربـع بـر سـال در اراضـي تحـت               17000مربع بر سال در حوضه هاي تحت پوشش جنگل متراكم تا حدود             

نيـل و فوگـارتي  شـدت فرسـايش را در اراضـي جنگلـي                 .]1[داري ممكن است تغييـر كنـد      ساخت و ساز و عمليات خاكبر     
 تـن بـر   160 و همـين مقـدار را بـراي منـاطق بـا فرسـايش خنـدقي فعـال برابـر          5/2تخريب نشده منطقه كانبراي استراليا برابر      

 تـن بـر     21 بـه    160يش از   كيلومترمربع بر سال بدست آورد و نشان داد در صـورت كنتـرل فرسـايش خنـدقي، شـدت فرسـا                    
) 1( نمـودار شـكل    در.  نرخ فرسايش خاك در مناطق مختلف جهان متفـاوت اسـت           .]2[دكيلومترمربع بر سال كاهش مي ياب     

  .]3[كشور ما مقايسه شده است حوضه آبخيز سدهاي نرخ فرسايش در جهان و
 

  
  .]3[ شدت فرساش خاك ايران در مقايسه با ساير مناطق جهان )1(شكل

  
 و  تـأثير اصـولي    كه براي مديريت رسوب مخـازن سـدها پيـشنهاد شـده، روش آبخيـزداري بـه لحـاظ                  ي  ئروشهابين  از  
مجموعـه  .  كه بدنبال دارد، به عنوان مهمتـرين و برتـرين روش مطـرح اسـت               زيادي آن در كاهش رسوب و منافع        درازمدت

آبخيز انجام مي گيرد، در سه دسته مـديريتي،         اقداماتي كه تحت عنوان آبخيزداري براي كنترل فرسايش خاك حوضه هاي            
انتخاب روش يا روشهاي مناسب آبخيزداري در حوضه هاي آبخيز          . شود تقسيم بندي مي  ) سازه اي (بيولوژيكي و مكانيكي    

، به طور معمول روشهاي مديريتي با هزينه كمتر نسبت به ساير  با توجه به مالحظات اجتماعي، اقتصادي و فني انجام مي شود          
روشها انجام پذيراست ولي الزمه اجراي موفقيت آميـز ايـن روش انجـام مطالعـات دقيـق از شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و                          

و اعمـال مـديريت   فرهنگي حوضه، برنامه ريزي دقيق و حساب شده و نهايتا اجراي صحيح و منظم برنامه هاي تـدوين شـده        
اين روش ميزان فرسـايش     . شش گياهي حوضه آبخيز متكي هستند     روشهاي بيولوژيكي بر تقويت و توسعه پو      . مي باشد قوي  

 ميليمتـر در    70نشان داده كه در نواحي كـه شـدت بارنـدگي بـه               باير   تحقيقات. دهند خاك حوضه را بطور مؤثر كاهش مي      
و بـراي كـاهش شـدت        تن بـر هكتـار افـزايش يابـد           50 ساعت ممكن است فرسايش تا       2در مدت كمتر از      رسد، ساعت مي 

در روشهاي بيولـوژيكي، مرحلـه نگهـداري و حفاظـت از پوشـش              .تنها افزايش پوشش گياهي مي تواند مؤثر باشد       ايش  فرس
. شـود  گياهي ايجاد شده، به عنوان مهمترين مرحله مطرح است و همين امر باعث دشـواري انجـام اقـدامات بيولـوژيكي مـي          
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ايـن روشـها هزينـه بـر بـوده و در            . معروف هستند ) انيكيمك(دسته سوم روشهاي آبخيزداري تحت عنوان روشهاي سازه اي          
بسياري از موارد در مقايسه با روشهاي مديريتي و بيولوژيكي، اثر بخشي كمتري در رابطه با كاهش فرسايش خاك حوضـه                     

. ودو غالبأ از اين روش به عنوان روشهاي تكميلي در كنـار روشـهاي مـديريتي و بيولـوژيكي مـي بايـست اسـتفاده نمـ                     دارند  
موفقيـت زيـادي در اجـراي روشـهاي مـديريتي و            واقعيت اينست كه در كشور ما بيشتر به روشهاي سـازه اي توجـه شـده و                  

   .بيولوژيكي كسب نشده است
به هر حال نظر به اينكه پتانسيلهاي سدسازي در كشور بدليل محدوديت تعـداد سـايتهاي مناسـب بـراي احـداث سـد،                         

سد امكان احداث مجدد سد در همان محل براي هميشه از بين مي رود لذا انجام اقدامات                 محدود است و پس از احداث هر        
مؤثر آبخيزداري بطوريكه ميزان فرسايش خاك را به حد مجاز كاهش دهد، در كنار ساير روشهاي مديريت رسوب مخـزن             

ث سدهاي جديد مي بايـست پـس از         به بيان ديگر احدا   . مي تواند متضمن بهره برداري پايدار از سدهاي مخزني كشور باشد          
  . تكميل آبخيزداري حوضه باالدست انجام پذيرد

   
   حوضه ها منابع آب آن در رژيم اتو اثر آبخيزداري -2

با انجام اقدامات آبخيزداري، كاربري اراضي حوضه تغيير مي كند و ايـن امـر تغييراتـي در واكـنش حوضـه نـسبت بـه                
دو حوضه  .] 4[اشلمان و همكاران. گر تغييراتي در رژيم آبدهي حوضه بوجود مي آوردتبديل بارش به رواناب و به بيان دي

و ديگري اراضي تحت خاكبرداري جهت ) b1حوضه(مختلف با دو نوع كاربري متفاوت يكي اراضي تحت حفاظت خاك   
 بـه  b2  وb1اي را مورد مطالعه قرار داده و نـشان دادنـد كـه ضـريب جريـان در حوضـه هـ          ) b2حوضه(تامين خاك قرضه      

است كه اين نتيجه حاكي از آن است كه شدت رواناب در حوضه هايي كه تحت خاكبرداري اسـت                   % 23و  % 9ترتيب برابر   
 برابر نفوذ آب به خاك در اراضي تحت         5بيشتر بوده ولي مقدار نفوذ آب به خاك در اراضي تحت حفاظت خاك بيش از                

اري در تغييـر شـرايط هواشناسـي و هيـدرولوژي حوضـه هـاي آبخيـز را مـورد         تاثير جنگل ك .] 5[خاكبرداري بوده، كالدر
مطالعه قرار دادند و نشان داد كه توسعه جنگل در يك منطقه موجب افزايش بارندگي شده و عالوه بر اينكه شدت فرسايش        

همـين محقـق در   . ا يابدگردد منابع آب تنطيم شده افزايش يابد و كيفيت آن نيز ارتق و سيالب را كاهش ميدهد، موجب مي     
 علل تغييرات سطح آب درياچه ماالوي آفريقاي جنوبي را بررسي نموده و نشان داد كه كـاهش جنگـل                    .]5[مطالعه ديگري 

 درصـدي در پوشـش      13يـك كـاهش      1995 تـا    1967 هاي حوضه باال دست علت اصلي بوده بطوريكه در فاصـله سـالهاي            
ك متر شده و اين امر باعث كاهش منافع اقتـصادي توليـد بـرق، مـاهيگيري،                 جنگل باعث افت سطح آب درياچه به ميزان ي        
  .جذب توريست و حمل و نقل منطقه شده است

ه مي شود كه انجام اقـدامات حفاظـت خـاك بـويژه جنگـل كـاري، در حوضـه آبريـز عـالوه براينكـه                          ظبنابراين مالح 
ك افـزايش يابـد و از شـدت سـيالب هـا نيـز               فرسايش خاك را كاهش مي دهد، موجب مي گردد منابع آب در فصل خـش              

  . در جهت كاهش وابستگي به مخازن سدها مي باشدت و اين تأثيرا و تغذيه آبهاي زيرزميني افزايش يابدكاسته شود
  
   وضعيت آبخيزداري در كشور ايران-3

يش خـاك در  گـردد ولـي بـا ارزيـابي وضـعيت فرسـا       مـي   سـال قبـل بـر      40 به بـيش از       ما سابقه آبخيزداري در كشور   
به طـور مـوثر و   در اين سالها آنگونه كه مورد انتظار است       توان دريافت كه اقدامات آبخيزداري       هاي آبخيزكشور مي   حوضه
بـا نگـاهي بـه بودجـه هـاي           . .]6[ و گواه آن رسوبدهي حوضه ها است كه روند كاهشي نداشته اند             انجام نگرفته است   كافي

يعنـي  ( ميليارد ريـال بـوده     2471شور در طول برنامه پنج ساله سوم كه مجموعأ معادل           تخصيص يافته به امر آبخيزداري در ك      
ين بودن  ئاقدامات مؤثر آبخيزداري، پا   يكي از موانع انجام     دريافت  مي توان   )  ميليارد ريال در سال    500  كمتر از  بطور متوسط 
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 هـزار هكتـار از اراضـي كـشور          8108 شده كـه     در اين برنامه پنج ساله گزارش      .ميزان اعتبارات بخش آبخيزداري بوده است     
 هزار تومان بودجـه اختـصاص       30اين بدان معني است كه براي هر هكتار حدود          . تحت پوشش آبخيزداري قرار گرفته است     

 بطور نمونه هزينه احداث هر. بسيار ناچيز است  ... رقم با توجه به هزينه واحد اقدامات سازه اي، بيولوژيكي و            اين  . يافته است 
 هزارتومان بودجه بـراي هـر هكتـار تنهـا مـي تـوان سـه بنـد               30 هزار تومان است و با رقم        10مترمكعب بند گابيوني بيشتر از      

 و اين به معناي آنست كه بودجه هاي آبخيزداري براي انجام كامل و اصـولي آن بـه هـيچ وجـه كـافي        گابيوني احداث كرد  
از زيرحوضـه هـاي بحرانـي حوضـه     (ي كامـل آبخيـزداري حوضـه كـوثر       اخيرأ طي مناقصه اي كـه بـراي اجـرا         . نبوده است 

در ايـن   لـذا   . مـده اسـت   آبدسـت   تومان در هـر هكتـار       هزار    650برگزار شده، هزينه آبخيزداري بيشتر از       ) باالدست سد دز  
 اعتبـارات كه حتـي  با اين فرض و در صورتي. در نظر گرفته مي شود هزار تومان در هكتار 500مطالعه هزينه آبخيزداري برابر   

 200 ، ساالنه تنها مـي تـوان     اعتبارات سالهاي گذشته شود    دو برابر )  توسعه در طول برنامه پنج ساله چهارم     يعني  (سالهاي آتي   
بـا توجـه بـه اينكـه بـرآورد      .  قرار داد اصولي بحراني كشور را تحت پوشش آبخيزداريفوقهكتار از اراضي بحراني و    هزار  
بـا فرضـيات     .]7[هكتـار باشـد     ميليـون  90فرسايش دارند حدود    بحراني كه نياز به كنترل      فوق  ني و    كل اراضي بحرا   شود مي

 تحـت پوشـش     بحرانـي و فـوق بحرانـي كـشور        تا كـل اراضـي      طول مي كشد    سال   450پيش بيني كرد كه     توان   ميمذكور  
بلكـه نحـوه هزينـه كـرد        . بر نمي گردد  ل تنها به كمبود بودجه هاي آبخيزداري نيز         كولي مش . قرار بگيرد  اصولي   آبخيزداري

سـالهاي  بر اسـاس اطالعـات      .  از جمله عوامل عدم موفقيت در آبخيزداري به شمار مي رود           ي گذشته ااين بودجه ها در ساله    
از كـل بودجـه هـاي       ديـده مـي شـود،       ) 2( معاونت آبخيـزداري كـشور همانگونـه كـه در نمـودار شـكل              1378 لغايت   1370

 صرف انجام اقـدامات      درصد 5تنها   ميليارد ريال بوده است،      435 مجموعأ   1370-78طول سالهاي   آبخيزداري كشور كه در     
روشـهاي مـديريتي و بيولـوژيكي بيـشترين تـأثير           چـون   .  صرف انجام اقدامات بيولوژيكي شـده اسـت        صد در 12مديريتي و   

.  انجـام ايـن اقـدامات مـي شـد           لذا مناسب آنست كه بودجه هاي بيشتري صـرف         گذاري را در كنترل فرسايش خاك دارند      
 جلـب مـشاركت مردمـي اسـت و           منوط به  شايد يكي از علل اصلي اين مسئله آنست اجراي روشهاي مديريتي و بيولوژيكي            

عفهاي مـديريت   ضـ اين امر مديريت قوي و وجود ابزارها و زمينه هاي قانوني مناسب را مـي طلبـد كـه ايـن مـوارد از جملـه                           
وده است و بدون رفع اين ضعفها در سطح كشور نمي توان در زمينه اجراي روشـهاي                 بگذشته  در سالهاي    آبخيزداري كشور 

   . مديريتي و بيولوژيكي اميدوار بود
حال به وضعيت آبخيزداري در حوضه آبريز سدهاي كشور كه از نظـر فرسـايش خـاك حـائز اهميـت زيـادي اسـت،                         

 ميليـون   24حت حوضه آبريز باالدست سـدهاي كـشور حـدود           براساس آمار و اطالعات موجود، كل مسا      . پرداخته مي شود  
 درصـد اراضـي داراي   50 درصد كل مـساحت كـشور اسـت و در بيـشتر ايـن حوضـه هـا بـيش از                  14هكتار يعني در حدود     

در ايـن رابطـه تخمـين زده مـي شـود كـل مـساحت                . فرسايش تشديد شونده بوده و نياز به انجام اقدامات آبخيزداري دارنـد           
بـا آنكـه گـزارش شـده در سـالهاي           .  ميليون هكتار باشـد    5/15اني و فوق بحراني حوضه باالدست سدهاي كشور       اراضي بحر 

 هزار هكتار تحت اقدامات آبخيزداري قرار گرفته اند ولي هنـوز راه زيـادي تـا كنتـرل                   100اخير بطور متوسط ساالنه حدود      
خ چراكه آمار و اطالعات موجود نشان مـي دهـد در نـر   . فرسايش و در نتيجه آن كنترل رسوبدهي اين حوضه ها مانده است           

. رسوبدهي حوضه سدها كاهش قابل مالحظه اي بوجود نيامده و حتي در برخي موارد نرخ رسوبدهي افزايش نيز يافته است                   
به عنوان نمونه مي توان به حوضه هاي آبريز خوزستان اشاره كرد كه بر اساس نتايج انـدازه گيـري رسـوب در ايـستگاههاي                       

 ساله مشخص شده كـه نـرخ رسـوبدهي حوضـه هـاي      35يك دوره آماري آبسنجي واقع بر روي رودخانه اين حوضه ها در     
 درصـد بـوده و ايـن بـه آن معنـي             6/5 و   3،  9/2،  9/2كارون، دز، كرخه و مارون بطور متوسط داراي رشد ساالنه به ترتيـب              

ان مطالـب  از نظر بودجـه نيـز همـ    .]6[ برابر شده است3 سال گذشته ميزان رسوبدهي حوضه ها بيش از 35است كه در طول   
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بر اساس اطالعات موجـود كـل بودجـه آبخيـزداري حوضـه سـدهاي               . بيان شده در مورد حوضه هاي كشور صدق مي كند         
 ميليارد ريال بوده و اگرچه در سالهاي اخير اين اعتبارات افزايش يافته ولـي ايـن   250كشور در طول دوره برنامه سوم توسعه  

بطور مثال در سـال  .  هزار تومان براي هر هكتار صورت پذيرفته است30ينه حدود افزايش با همان تفكر قبلي كه مبتني بر هز  
 پيش بيني شده براي آبخيزداري حوضه آبريز مهمتـرين سـدهاي كـشور يعنـي سـدهاي كرخـه، دز و شـهيد عباسـپور          1385

ر، با اين بودجه مي توان       هزار تومان در هكتا    500 ميليارد ريال بودجه تخصيص يابد كه با فرض هزينه آبخيزداري            80حدود  
لـذا اگـر نيمـي از مـساحت ايـن      .  هكتار اراضي حوضه هاي مذكور را تحت پوشش آبخيزداري اصولي قرار داد     16000تنها  

 4250000حوضه ها به انجام آبخيزداري نياز داشته باشد، يعني مساحت اراضي بحراني و فوق بحراني ايـن حوضـه هـا برابـر                   
 سال زمان نياز خواهد بود تا اين حوضه ها بطور كامـل و اصـولي آبخيـزداري                  250ع كنوني بيش از     هكتار باشد، با ادامه وض    

  .  شوند
  

  
  .1378 تا 1370 نحوه هزينه كرد اعتبارات آبخيزداري كشور در سالهاي )2(شكل

  
زيرمجموعـه وزارت جهـاد كـشاورزي    در ت در حال حاضر آبخيزداري در قالب يك معاونـ      ،از نظر چارت تشكيالتي   

اداره مي شود كـه ايـن سـطح مـديريتي بـراي جلـب مـشاركت سـاير وزارتخانـه هـا و دسـتگاههاي اجرائـي كـشور در امـر                           
آبخيزداري كارائي الزم را نداشته و براي همين در سالهاي گذشته موفقيت چنداني در جلـب مـشاركت سـاير دسـتگاههاي                      

  . اجرائي بدست نيامده است
ديگر است كه در پيشبرد اهـداف آبخيـزداري نقـش           از جمله موارد     در بخش آبخيزداري كشور      پتانسيل نيروي انساني  

محكـوم بـه شكـست اسـت و      طـرح آبخيـزداري بـدون مـشاركت مردمـي           هربا توجه به اينكه     . مهم و تعيين كننده اي دارند     
است نيـروي انـساني شـاغل در بخـش آبخيـزداري تمـامي              ساكنان حوضه هاي آبخيز در سطح حوضه پراكنده هستند، الزم           

مناطق حوضه را پوشش دهند و ادارات آبخيزداري و جنگلباني به تعداد كافي در حوضه هاي آبخيز وجـود داشـته باشـد تـا                         
اين ادارات ضمن پيگيري اجراي طرحهاي آبخيزداري و نظارت بر اين طرحهـا بتواننـد دائمـأ بـه تـرويج، فرهنـگ سـازي و          

ل حاضر بجز ادارات واقع در شهرستانها و شهر ها آنهم با حداقل             امتأسفانه در ح  .  مشاركت مردم ساكن آبخيز بپردازند     جلب
پرسنل و نيروي انساني، از كارشناسان و متصديان آبخيزداري كه بتوانند امـور آبخيـزداري منـاطق مختلـف حوضـه را پـيش               

تانسيل فارغ التحصيالن رشته هاي منابع طبيعي و آبخيـزداري و سـاير جوانـان      در اين رابطه مي توان از پ      . ببرند،  خبري نيست   
  .به نحو مطلوب انجام نمي گيردمستعد در قالب طرح سربازي استفاده نمود كه متأسفانه چنين كاري 
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   در آنهارسوبگذاريمسئله سد سازي در كشور ايران و  -4
ليم خشك و نيمه خشك، بـين منـابع و مـصارف آب تطـابق زمـاني الزم      گفته شد در كشور ايران با توجه به اق        همانگونه كه   

 .وجود ندارد و در چنين شرايطي سدهاي مخزني نقش كليدي در كنتـرل و بهره برداري بهينه از منابع آب سـطحي را دارنـد           
 سـد در كـشور      تعداد سايتهاي مناسب احداث   . لذا طرحـهاي سدسازي زيادي در كشور اجرا شده يا در دست اجرا مي باشد             

 ميليون مترمكعب از مخازن سدهاي كشور بـدليل         200 بيش از ما محدود است ولي بر اساس آمار و اطالعات موجود ساالنه            
اي بـاالي    هـ  اين در حاليست كه مخازن بزرگ در صورت پر شدن از رسوبات بـدليل هزينـه               . رسوبگذاري از دست مي رود    

بدليل عدم امكان جايگزيني مخـازن قبلـي،   حياء خواهد بود و در اين صورت      غير قابل ا  اليروبي و مالحظات زيست محيطي      
منابع آب سطحي كشور وقفه جـدي بوجـود آمـده و بحـران كـم آبـي تبعـات غيرقابـل جبرانـي را بوجـود                در كنترل فصلي  

تـا سـال    (ور   مخازن احـداث شـده در كـش         اوليه كل حجم ) 3(و با توجه به شكل    مار و اطالعات موجود     آبر اساس   . آورد مي
 ميليـون مترمكعـب     550 كه اين به معني آنست كه در كشور ساالنه بطور متوسـط               ميليارد متر مكعب است    27حدود  ) 1384

 تـا كنـون   بـه بيـان ديگـر   . ميليون مترمكعب از اين مخازن با رسوب پر شـده اسـت  200مخزن احداث شده كه ساالنه بيش از  
بـر ايـن اسـاس متوسـط نيمـه عمـر مخـازن        . از رسوبات پر شـده انـد  داث شده، احمخازن كل  ميليارد متر مكعب از 5حدود  

نيمـه عمـر برخـي     .  سال محاسبه مـي شـود      50حدود  )  درصد از حجم مخازن از رسوبات پر شود        50زماني كه   (احداث شده   
 100قشالق بـيش از     مخازن سدها به اتمام رسيده و نيمه عمر باقيمانده برخي سدهاي ديگر نظير سدهاي كرج، زاينده رود و                   

 نكتـه مهـم اينـست       باقي نمانده است ولـي    اتمام نيمه عمر مخازن سدهاي كشور       زمان زيادي تا    بطور كلي   اگرچه  . سال است 
اين يك فرصت مناسب اسـت      كه در اغلب مخازن سدهاي كشور، عمده رسوبات در قسمت حجم مرده ته نشين شده اند و                  

در . نمود تمديد  يبه ميزان قابل توجه   را  ين راه آن آبخيزداري است، عمر مخازن        تا با مديريت رسوب مخازن، كه اساسي تر       
بـا رسـوبات پـر نـشده اسـت،          باقيمانده اسـت و     را كه هنوز بخش زيادي از آن        كشور  حجم زنده مخازن    اينصورت مي توان    

   .ودنمبراي يك دوره طوالني مدت حفظ 
 

  
  خي احداث مخازن در كشور ايران و كاهش آنها بواسطه رسوبگذاريروند تاري )3(شكل

  
به عنوان مهمترين حوضـه آبريـز       (در اينجا به عنوان نمونه موردي وضعيت مخازن سدهاي حوضه آبريز كارون بزرگ              

اسـپور،  سـدهاي شـهيد عب    (در اين حوضه آبريز تا كنون سه سد مخزني بزرگ           . گيرد قرار مي و ارزيابي   مورد  توجه    ) كشور
 بزرگ در دست احداث  يا مطالعـه  هاياحداث شده و تعداد ديگري سد) سد گدار لندر(و يك سد جرياني )  و دز 3كارون

 35 باشـد كـه معـادل      ميليـارد متـر مكعـب مـي        4/9مخازن سدهاي احداث شده در اين حوضه حـدود          اوليه  حجم  . باشد مي
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مجموع حجم اوليه مخازن احداث شده تا هر سال مورد نظر   

مجموع حجم مخازن باقيمانده تا هر سال مورد نظر 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 درصد منابع آب حوضـه بـا     70ر حال حاضر قادر به تنظيم حدود        اين سدها د  . كل مخازن كشور مي باشد    اوليه  درصد حجم   
 ولي با گذشت زمان و كاهش حجم زنده آنها، ميـزان تنظـيم آب حوضـه توسـط ايـن                     .]8[ درصد مي باشد   80درجه اعتماد   

ل با توجه به رسوبگذاري كـه از زمـان احـداث تـا سـا      (حجم باقيمانده اين مخازن     در حال حاضر  . سدها كاهش خواهد يافت   
 و از ايـن   سال ديگر نيمه عمر اين مخازن به اتمام مي رسد     60 ميليارد متر مكعب است و تا        8/7 در حدود    ) اتفاق افتاده  1384

  . جهت الزم است در خصوص مديريت رسوب حوضه اقدام الزم صورت پذيرد

  راهكارهاي توسعه آبخيزداري  -5
بررسـيهاي انجـام   .  با توجه به موانـع موجـود شناسـائي كـرد    در كشور راتوان راهكارهاي عملي توسعه آبخيزداري      مي

. گرفته حاكي از آنست كه موانع و مشكالت متعددي موجب شـده انـد آبخيـزداري كـشور در يـك بـن بـست قـرار گيـرد                            
  . بيان نمودبشرح زير هكارهاي عملي رفع آنها را را و توان برخي مسائل مهم در اين زمينه مي
  چارت تشكيالتي آنارتقاء بخيزداري و تغيير در رويكرد آ )الف

در سالهاي گذشته اقدامات آبخيزداري زياد ولي پراكنده اي در سطح حوضه انجام گرفته ولي بـه نظـر مـي رسـد ايـن                 
اقدامات آنگونه كه انتظار مي رود اثربخشي الزم را در كنترل فرسايش خاك حوضه نداشته اند و شـايد مهمتـرين علـت آن     

اين عامل در كنـار عوامـل ديگـري همچـون       .  در بهره برداري و نگهداري از طرحهاي آبخيزداري باشد         عدم مشاركت مردم  
موجـب  ... تفكيك يا ادغام وزارتخانه ها، الحاق يا اشتقاق مديريت آبخيزداري از وزارتخانه ها، تغيير مديران، كارشناسـان و               

اجه شـود و بـراي خـارج شـدن از ايـن بـن بـست بـه يـك                     گرديده روند آبخيزداري با پيچيدگيها و بعضأ توقفهاي جدي مو         
نياز است تا يك عزم ملي يعنـي مـشاركت جـدي             و اتخاذ يك رويكرد و سياست كاري مناسب          كاراتشكيالت آبخيزداري   

  . مردم و دستگاههاي اجرائي كشور در تحقق برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت آبخيزداري بوجود آيد
   مالي جهت اقدامات آبخيزدارييد تأميناستفاده از روشهاي جد) ب

در همانگونه كه گفته شد بودجه هاي آبخيزداري به هيچ وجه براي انجام اقدامات مؤثر آبخيزداري كافي نيست و اگر             
فرسايش خاك به يك حد معقول كاهش يابد نياز بـه سـرمايه   )  ساله 20 تا   10مثال  (نظر باشد در يك دوره زماني ميان مدت         

تجربه نشان داده دولت نمي تواند اين تحـول را در بودجـه هـا بوجـود آورد و الزم اسـت از منـابع                         . دي مي باشد  گذاري زيا 
با توجه به اينكه منفعت اصلي انجام آبخيزداري بـه مـصرف كننـدگان و بهـره بـرداران آب                    . جديد اين بودجه ها تأمين شود     

اين تأمين مالي مي تواند با      .  آبخيزداري از طريق آنها تأمين شود      رسد لذا منطقي است كه بخشي از  بودجه هاي موردنياز           مي
عـالوه بـر آن چـون آبخيـزداري در     .  افزايش آب بها و تخصيص ميزان افزايش بهاي آب به بخش آبخيزداري انجـام گيـرد     

 سـدها تـأمين     افزايش طول عمر سدهاي مخزني مؤثر است لذا بخش ديگري از بودجه هاي مورد نياز ميتوان از محل درآمد                  
 نمي توانـد بـصورت       ها اگر در بخش آبخيزداري ظرفيت سازي الزم انجام نگيرد اين افزايش بودجه           بايد توجه داشت    . شود

   . و در پيشبرد اهداف آبخيزداري مؤثر باشدبهينه مورد استفاده قرار گيرد

  نتيجه گيري جمع بندي و  -6 
  .اضر نتايج زير حاصل شده استسي هاي انجام گرفته در تحقيق حربا توجه به بر

گياهي حوضه موجب مـي شـود       تحقيقات انجام گرفته در ساير كشورها حاكي از آنست كه تغيير در وضعيت پوشش                
حوضه، شدت سـيالبها كـاهش و سـهم آب        با افزايش پوشش گياهي      بطوريكه. يير گردد غرژيم آبدهي حوضه دچار ت    

 به اينكه اقـدامات آبخيـزداري در جهـت تقويـت و توسـعه پوشـش گيـاهي                   لذا با توجه  . پايه رودخانه افزايش مي يابد    
  .  در كنترل و بهره برداري منابع آب تأثيرگذار استاين امرلذا حوضه است 
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براي تحقق ايـن هـدف      . ايجاد زمينه هاي مشاركت مردمي بويژه در امر بهره برداري و نگهداري طرحهاي آبخيزداري              
 ساكن در اقصا نقاط حوضه و هدايت طرحهاي آبخيزداري بـه سـمت طرحهـائي كـه     الزم به فرهنگ سازي در جوامع     

فرهنگ سازي آبخيزداري محقق نخواهد شد مگـر آنكـه در نقـاط مختلـف حوضـه ادارات           . براي مردم سودآور باشد   
 در قالـب    )كه تعداد بيكـاران آنهـا كـم نيـستند         (آبخيزداري تأسيس شود و از فارغ التصيالن منابع طبيعي و آبخيزداري          

طرح سربازي و يا استخدام استفاده شود و وظيفه اين ادارات، آمـوزش و تـرويج در زمينـه آبخيـزداري و حفـظ منـابع           
 .طبيعي باشد تا فرهنگ سازي در اين مناطق صورت پذيرد

گرفتـه   و بويژه طرحهاي بيولوژيكي در نظـر         طرحهاي آبخيزداري اشتغالزائي و اقتصادي بودن در      در مرحله مطالعات،     
 . مشاركت نمايندطرحها اين بهره برداري و نگهداري در مردم داوطلبانه شوت تا 

 دستگاههاي اجرائي كه به نحوي فعاليتهـاي        مردم و حتي   طراحي مكانيزمهاي اداري و قانوني براي نظارت بر فعاليتهاي         
 .آنها موجب تشديد فرسايش خاك مي شود

 50، نيمه عمر باقيمانده مخازن سدهاي كـشور حـدود            انجام آبخيزداري در كشور   با توجه به اينكه با ادامه روند كنوني          
سال است، لذا مناسب است از محل درآمد سدها در امر آبخيزداري سرمايه گذاري شود تا عمر مفيد مخازن افـزايش                     

 .  يابد

باشـد و الزم اسـت از          نمي تنها از طريق دولت جوابگوي توسعه مناسب آبخيزداري       تأمين مالي پروژه هاي آبخيزداري       
تواند گرفتن ميالغي     ترين اين روشها مي     ترين و مناسب    يكي از منطقي  . ها استفاده كرد    روشهاي جديد تأمين مالي پروژه    

توانـد در قالـب افـزايش     الحفاظه آب باشد كه اينكار مـي       حوضه آبريز تحت عنوان  حق      كليه مصرف كنندگان آب   از  
 .  باشدآب بها

قرق مراتع، سوخت رساني به نقاط مختلـف        نظير   روشهاي مديريتي    زمينه ها و بسترهاي الزم براي اجراي      فراهم كردن    
 . با هدف حفظ مراتع و جنگلهاو مديريت كوچ عشاير) با هدف جلوگيري از قطع درختان(حوضه 

 .  در انجام بهتر اقدامات حفاظت خاك و آبخيزداريجلب مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي كشور 
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