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چكیده
الگوی های  در  نو  نگرشی  ایجاد  نیازمند  ایران  در  آبخیزداری 
موجود  بخشی نگر  سیاست های  اجرای  است.  خویش  مدیریتی 
منابع طبیعی  بر کیفیت و کمیت  افزایش فشار  باعث  در کشور، 
شرایط  در  که  است  حالی  در  این  است.  شده  کشور  ارزشمند 
مدیریتی  کنونی  الگوهای  با  کشور  آبخیز  حوزه هاي  کنونی، 
خویش، هم چنان از شرایط نابسامانی برخوردار است. چالش های 
ایران  در  هنوز  که  است  واقعیت  این  گویای  موجود  مدیریتی 
مدیریت حوزه هاي آبخیز با بحران زیادي مواجه بوده و به خوبی 
ببخشد.  بهبود  را  آبخیز  حوزه هاي  سالمت  وضعیت  نتوانسته 
مفهوم سازی  ضرورت  به  پرداختن  حاضر  نوشتار  اصلی  هدف 
جمع آوری  با  آبخیز  حوزه  یک پارچه  مدیریت  رویکردهای 
و  ساختار  سپس  می باشد.  دسترس  در  یافته های  و  مستندات 
چارچوب اجرایی و مدیریتی با راهبردهای مناسب را بر اساس 
شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت و شکست الگوهای مدیریتی، 
تدوین نموده است. تغییر نگرش از رویکرد جزیره ای به رویکردی 
بیرونی  و  درونی  انسجام  افزایش  آیخیز،  مدیریت  در  یکپارچه 
ساختارهای تشکیالتی، بهره گیری از الگوهای مدیریتی مشارکت 
مؤثر  عوامل  از  مربوطه  حامی  قوانین  تدوین  و  ذی نفعان  محور 
افزایش  است.  آبخیز  حوزه  یک پارچه  مدیریت  موثر  اجرای  در 
اجرای  گرو  در  آبخیز  تاب آوری و سالمت حوزه های  پایداری، 
مطالعه  این  است. دستاوردهای  آبخیز  یکپارچه  اصولی مدیریت 
مدیران و سیاست مداران بخش  برای  می تواند خط مشی روشن 

منابع طبیعی کشور باشد. 
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مقدمه
منابع  که  شد  خواهد  میسر  زمانی  پایدار  توسعه  اهداف  امروزه 
فنی  دستورالعمل های  چارچوب  در  آب  و  خاک  چون  ارزشمندی 
بگیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  اصولی  به صورت  و  شده  حفاظت 
نخواهد  پایدار  زمان  بستر  در  توسعه  پایه های  این صورت  غیر  در 
ماند و دچار بحران و خسارت جدی خواهد شد ]10[. با توجه به 
روند روبه رشد جمعیت و به دنبال آن نیاز روزافزون به غذا از یک 
طرف و افزایش پیشرفت های علمی در بخش های مختلف از سوی 
دیگر، بهره برداري غیرعلمی و غیرمنطقی از اندوخته هاي منابع طبیعی 
ظرفیت  کاهش  طبیعی،  بوم سازگان  تخریب  است.  اجتناب ناپذیر 
فعلی و آینده تولید خاک برخی از پیامدهای بهره برداری غیراصولی 
می باشد ]19[. عالوه بر این، در سطح کشوری نیز، شتاب دستگاه های 
کوتاه مدت  اقتصادی  منافع  و  سازمانی  اهداف  تأمین  برای  اجرایی 
فشار بر افزایش  باعث  بخشی نگر،  سیاست های  اجرای  هم چنین  و 
نموده انواع منابع طبیعي شده است که از دامنه بردباري آن تجاوز 

در  تاجایی که  و زمینه هاي سیر قهقرایي آن را بوجود آورده است، 
بعضی موارد احیاء و بازسازی آن ها بسیار دشوار و گاه جبران ناپذیر 

شده است ]13[. 
نگاهی به آمار میزان تخریب و فرسایش خاک گویای این واقعیت 
در  تهیه  شده  خاک  فرسایش  نقشه   اساس  بر  به طوری که  است. 
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، میزان فرسایش خاک 
976 میلیون تن در سال برآورد شده است ]1[. هم چنین میزان تولید 
رسوب در حوضه سدها 10 تن در هکتار در سال است، در حالی که 
میزان این شاخص در جهان  کم تر از دو تن در هکتار در سال است 
منابع موجود، مهم ترین  از  از حد  بیش  بهره برداري  ]3[. تخریب و 
محدودیت توسعه ي پایدار در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه 
به منظور  یک پارچه  مدیریت  وجود  می آید.  به شمار  ایران  به ویژه 
بیشینه  کردن  و  ارزشمند  سرمایه های  هدررفت  و  تعارضات  کاهش 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  زندگی  سالمت  پایداری  شاخص های 
است. ازجمله مسائل اصلي که در این راستا باید مورد توجه گسترده 
قرار گیرد، معطوف شدن به مدیریت یک پارچه حوزه  آبخیز با مفهومی 
پایدار منابع و  نو در راستای برنامه ریزی در جهت حفظ و توسعه 
حکمرانی شایسته حوزه آبخیز به عنوان یکی از رویکردهای مدیریتی 
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مستلزم  مدیریتی،  الگوهای  شناسایی  و  پایش  اول  وهله  در  است. 
آبخیز  حوزه  پویایی  ساختار  با  متناسب  و  مناسب  الگویی  تدوین 
است. درحالی که تاکنون اهمیت و ضرورت این الگوهای مدیریتی 
به صورت مدون کم تر مورد توجه مدیران و متخصصین قرار گرفته 
است. در این راستا، در نوشتار حاضر سعی شده است که در ابتدا 
آبخیز کشور،  یک پارچه حوزه هاي  مدیریت  الگوي  مطرح نمودن  با 
آبخیز  حوزه  یک پارچه  مدیریت  رویکرد  مفهوم سازی  ضرورت 
به عنوان راهبردی مناسب در هماهنگی و مشارکت همه ذی نفعان در 
دست یابی به اهداف توسعه پایدار و توانایی نسل های آینده در تأمین 

نیازها در حوزه آبخیز را برجسته می کند. 

توسعه ناپایدار، خطری برای سالمت آبخیز
با توجه به بحران پیش رو در شرایط کنونی، پیامدهای این توسعه 
مناطق  از جمله بیش تر  نیمه خشک  و  اقلیم های خشک  در  ناپایدار 
مراتب  به  بوم سازگان،  باالی  شکنندگی  و  حساسیت  به دلیل  ایران، 
این  دیگر،  به عبارت   .]18[ است  نموده  و جبران ناپذیرتر  حساس تر 
توسعه ناپایدار برون دادی جز برهم خوردن نظام طبیعی حوزه های 
سالمت  امروزه  به طوری که  است.  نداشته  دنبال  به  را  کشور  آبخیز 
اکثر حوزه های آبخیز کشور به عنوان یکی از اولویت های اساسی و 
افتاده است.  حیاتی در راستای دست یابی به توسعه پایدار به خطر 
باالی فرسایش خاک و  میزان  آبی کشور،  منابع  افت کیفی و کمی 
رخداد گرد و غبار، فرونشست زمین، بیابان زایی و تخریب گسترده 
اراضی و هم چنین سیالب و خسارات هنگفت ناشی از آن، از جمله 
دالیل عدم سالمت حوزه های آبخیز کشور است ]14، 8، 11، 20، 22 
و 24[. حال با توجه به وضعیت موجود، تدوین و اجراي پروژه هاي 
مدیریت حوزه هاي آبخیز با ساختار و چارچوبی منسجم، مبتنی بر 
اطالعات قابل اعتماد به منظور خروج از بحران پیش رو و هم چنین 
حفظ، احیا و توسعه ي جنگل ها و مراتع از اهمیت باالیی برخوردار 

است.

مفهوم ریشه ای مدیریت یک پارچه آبخیز 
بر  موزون  و  هماهنگ  مدیریتی  آبخیز1،  یک پارچه  مدیریت 
و  است  اقتصادی  و  اجتماعی  زیست شناختی،  فیزیکی،  سامانه های 
تأثیر  منافع جامعه،  تأمین  با وجود  فراهم آورنده شرایطی است که 
منفی بر منابع به کم ترین حد خود می رسد ]9[.  هم چنین، هوپر2 ]6[ 
در مقیاسی دیگر از تقسیم بندی حوضه، مدیریت یک پارچه حوضه 
منابع  این گونه تعریف نموده است: »مدیریت هماهنگ  رودخانه را 
زمین و آب در حوضه رودخانه، با هدف کنترل و یا حفظ منابع آب، 
اطمینان از تنوع زیستی، کمینه نمودن تخریب اراضی و دست یابی به 
مدیریت مشخص و مورد توافق آب و زمین و نیز حصول اهداف 

اجتماعی است«.

1. Integrated  Watershed Management (IWM) 
2. Hooper

رویکرد مدیریت یک پارچه آبخیز و حل چالش ها
در  جدید  پارادایمی  به عنوان  آبخیز  یکپارچه  مدیریت  نگرش 
منفرد  و  جزیره ای  مدیریت  که  گرفت  شکل  زمانی  منابع  مدیریت 
منابع مختلف حوضه در واحدها و سازمان های مختلف دولتی، قادر 
به حفظ سالمت آبخیز و پایداری انواع فعالیت های توسعه ای شکل 
هدف  با  رویکرد  این  دیگر،  عبارت  به  است.  نبوده  آن  در  گرفته 
بیستم  قرن  اواخر  در  آبخیز  شایسته  حکمرانی  و  توسعه  پایداری 
و  حوضه  در  بوم سازگان  منابع  هماهنگ  مدیریت  ایده  با  میالدی 
بوم  منابع  یک پارچه  مدیریت  حوضه،  ذی نفعان  تمامی  مشارکت 
منابع نموده است  سازگان را جایگزین مدیریت جزیره ای و منفرد 
]16 و 27[. عالوه بر این توسعه معیشت پایدار روستایی با تکیه بر 
مدیریت یک پارچه منابع همراه با مشارکت همه ذی نفعان هدف اصلی 
مدیریت یک پارچه حوزه های آبخیز است ]17[. مشارکت ذی نفعان 
اصل اساسی این مدیریت است ]3[. تحلیل و مطالعات متعددی در 
زمینه مدیریت یک پارچه حوزه آبخیز سایر کشورها انجام شده است 
]7، 5، 2 و 15[، که نشان دهنده وجود چالش ها و مشکالتی متعدد در 
همه حوزه  های آبخیزاست. در هر صورت مدیریت حوزه های آبخیز 
به عنوان فرآیندی پویا است، که کلیه پتانسیل ها و مقیاس های مختلف 
با همراهی و مشارکت گسترده مردم و سازمان های مردم نهاد را مورد 
توجه قرار می دهد ]17[. پایین بودن مشارکت ذی نفعان و سازمان های 
مردم نهاد در اجراي پروژه هاي مدیریت یک پارچه حوزه هاي آبخیز، 
حاکی از ضعف ساختاری سازمان ها، ضعف قوانین، عدم ارزیابی و 
نظارت دقیق بر مدیریت حوزه های آبخیز است ]26[. بر این اساس، 
محورهای مدیریت یک پارچه آبخیز به عنوان پارادایم و رویکردهای 
نواندیشانه برای مدیریت منابع طبیعی با تأکید بر ویژگی های مدیریت 

یک پارچه آبخیز به شرح ذیل مطرح شده است.
خود،  تقسیم بندی  مختلف  مقیاس های  بر  مبتنی  آبخیز  حوزه   -
به عنوان واحدی برای مدیریت یک پارچه منابع بوم سازگان در نظر 
گرفته شده است. از نظر آب شناختی، حوزه آبخیز، منطقه  ترسیم شده 
می شود  زهکش  آبراهه ای  سیستم  وسیله  به  که  است  توپوگرافیکی 

.]4[
- مدیریت هر یک از منابع حوضه، جدای از مدیریت دیگر منابع 
حوضه نیست. بر این اساس، این رویکرد اشاره به رایزنی های جمعی 
و مشارکت انواع ذی نفعان و ذی ربطان دولتی و غیردولتی حوضه در 
چارچوب سازمان کار مدیریت یک پارچه آبخیز به شیوه ای کامال آزاد 
برپایی مدیریت  ارکان اصلی  و منصفانه دارد. سازمان کار، ازجمله 
یک پارچه آبخیز است. به عبارت دیگر، مدیریت مشارکتی آبخیز از 

جمله ویژگی های مهم این رویکرد مدیریتی است ]12[.
به طوری که  بوده،  - ساکنان حوضه اصلی ترین ذی ربطان حوضه 
پروژه های  انواع  اجرای  و  مدیریت  در  مردمی  موانع مشارکت  رفع 
مردمی  مشارکت  ارتقاء سطوح  نیز  و  حفاظتی حوضه  و  توسعه ای 
همواره می بایست در اجرای صحیح این رویکرد مد نظر قرار گیرد 

.]23[
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داشته،  تأکید  حوضه  راهبردی  برنامه ریزی  بر  رویکرد  این 
راهبردهای  تعریف  به  اقدام  حوضه،  شناخت  بر  مبتنی  به طوری که 
کالن حوضه نموده و انواع برنامه های راهبردی و پاسخ های مدیریتی 
خویش  راهبردی  کمیته  کار  دستور  در  را  حوضه  سالمت  بهبود 

)سازمان کار( قرار می دهد ]2[.
پایداری  و  وضعیت سالمت  ارزیابی  و  پایش  بر  ویژه  -تأکیدی 
حوضه و نیز پایش و ارزیابی پتانسیل مخاطرات آبخیز دارد. هم چنین، 
از طریق توسعه مدل ها و پایگاه داده مربوطه و به کارگیری آن ها در 
برای  را  مناسبی  بازخوردهای مدیریتی  پشتیبان تصمیم،  سامانه های 

مدیران و تصمیم گیران فراهم می آورد.
مبنای  را  اجتماعی  و  محیطی  زیست  ارزیابی های  انواع  -نتایج 
پذیرش یا عدم پذیرش فعالیت های عمرانی توسعه ای پیشنهادی در 

حوضه قرار می دهد.
مخاطرات  کاهش  و  خاک  و  آب  حفاظت  اقدامات  جامعیت   -

حوضه را همواره مورد ارزیابی قرار می دهد ]25-24[.

تجارب ملی و فراملی مدیریت یک پارچه آبخیز 
ایجاد  با  از کشور  و خارج  داخل  در  متعددی  مؤسسات  تاکنون 
سازمان کار و ارائه راهبردهای مدیریتی و برنامه های عملیاتی سعی 
آبخیز  حوزه های  مختلف  مشکالت  و  مسائل  نمودن  برطرف  بر 

داشته اند که در ذیل به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد:
طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود

این طرح بر اساس برنامه مشترک میان دولت جمهوري اسالمي 
آبخیز  حوزه  در   1376 سال  متحد 1از  ملل  توسعه  برنامه  و  ایران 
آغاز  نمونه  منطقه  به عنوان  هکتار  میلیون   2/1 مساحت  با  حبله رود 
شد. هدف اصلی این پروژه دستیابي به الگوهاي مناسب برنامه ریزي، 
مدیریت، اجرا، بهره برداري و پایش و ارزش یابی منابع آب و خاک 
در چند زیرحوزه آبخیز حبله رود و تعمیم و توسعه نتایج حاصله به 
برنامه ملی حفاظت منابع طبیعی از طریق مشارکت مردم روستایی 
در مدیریت حوزه هاي آبخیز کشور بود. در فاز دوم، سند این طرح 
با هدف تکیه بر فقرزدایي و تولید پایدار کشاورزان و تولیدکنندگان 
روستایي در راستاي نیل به خودکفایي در محصوالت اساسي و تأمین 
امنیت غذایي کشور ضمن حفظ پایداري و ارتقاي بهره وري از منابع 

پایه تدوین و به اجرا درآمد.

پروژه بین المللی منارید2
 این پروژه در چارچوب برنامه توسعه پایدار و یکپارچه کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا در هفت کشور اردن، الجزایر، ایران، تونس، 
مراکش، مصر و یمن اجرا می شود. این پروژه در ایران، با مشارکت 
تسهیالت جهانی محیط زیستUNDP ،3 و سازمان جنگل ها، مراتع 

1. United Nations Development Program (UNDP)
2. The Middle East and North Africa Regional Programme for 
Integrated Sustainable Development (MENARID)
3. Global Environmental Facility (GEF)

آغاز  از شهریور 1390  نماینده دولت  به عنوان  آبخیزداری کشور  و 
شده است. هدف نهایي پروژه منارید، توسعه مدیریت یکپارچه منابع 
طبیعي تجدید شونده با توجه به سازگاري با شرایط اقلیمي و منافع 
محیط زیست جهانی است. هم چنین، این پروژه در پی آن است که 
از ظرفیت زیست بوم ها در راستای تأمین معاش مردم محلی حفاظت 
کند. هدف اصلی پروژه، رفع خالءها و موانع قانونی موجود جهت 
مدیریت یکپارچه منابع طبیعی از طریق توسعه و تقویت هماهنگی، 
ظرفیت سازمانی و اشتراک دانش و نیز به نمایش گذاردن شیوه های 
موفق و پایدار مدیریت آب و اراضی و تعمیم آن ها به سطوح باالتر 

است.
ارتقاء دانش و درک عمومی در مورد عوامل تغییر کاربری اراضی، 
ایجاد بستری توانمند برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی با استفاده 
از دانش بومی و در نهایت ارائه رویکردها و فن آوری های برگرفته 
از جوامع در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت پایدار آب 
و سرزمین از دستاوردهای مورد انتظار این پروژه است4. با این حال 
روند اجراي پروژه منارید در شهرستان هامون به عنوان منطقه هدف 
تاکنون  مشکالت  برخی  سبب  به  بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
موفقیت چندانی نداشته است5. داشتن رویکرد مشارکتی با حضور 
ذی نفعان حوضه و هماهنگی میان ذی نفعان از جمله ویژگی های مهم 
این پروژه است که مدیریت یک پارچه حوضه را سبب شده است. 
با این حال این پروژه مقیاس های مختلف حوضه را در نظر نگرفته 
و تنها مدیریت یکپارچه را درحوزه آبخیز با مقیاس کوچک اعمال 

نموده است.

ستاد احیای دریاچه ارومیه
بر  ارومیه  دریاچه  به  مردم  تاریخی  و  هویتی  معیشتی،  وابستگی 
حساسیت  موجب  آن که  بر  عالوه  روند  این  نیست.  پوشیده  کسی 
به  منجر  شده،  ارومیه  دریاچه  تحوالت  بر  منطقه  عمومی  افکار 
هدف  با  متعدد،  مردم نهاد  سازمان های  و  تشکل ها  شکل گیری 
احیای دریاچه و اصالح روند های بهره برداری از منابع آب حوضه 
گردیده است. در همین راستا با توجه به مشکالت و مسائل دریاچه 
با هدف اعمال  ارومیه، در سال 1392 ستاد احیای دریاچه ارومیه6 
ارائه راهکارها،  رویکردهای یکپارچگی در مدیریت حوزه آبریز و 
تشکیل شد. دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد شش کمیته تخصصی 1. 
 .4 زمین شناسی،   .3 محیط  زیست،   .2 اقلیم،  و  آب  مصارف  منابع، 
داد و 27  را تشکیل  تلفیق  اجتماعی و فرهنگی و 6.  اقتصادی، 5. 
راهکار مختلف برای احیای دریاچه ارومیه ارائه شد7. ایجاد سازمان 
کار مدیریت جامع با حضور تمامی ذی نفعان حوضه از جمله نقاط 

قوت این ستاد است.

4. http://www.menarid.ir/fa/News/Detail/About
5. http://www.menarid.ir/fa/News/Detail/irna_1
6. Urmia Lake Restoration Program (ULRP)
7.https://www.ulrp.ir/fa/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db
%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/
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ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار
کشور ایران روی کمربند گرد و خاک جهان قرار واقع شده است، 
در  نیست.  جدیدی  امر  ما  کشور  در  غبار  و  گرد  پدیده  این رو  از 
سال های 85 و 86 پدیده گرد و خاک با منشاء عراق، سوریه و اردن، 
ایران را تحت تأثیر قرار داد. ریزگردها ریزدانه با ماندگاری بیش تری 
بودند، حتی سطح گسترده تری از کشور تا نواحی مرکزی ودامنه های 

جنوبی البرز هم را تحت تأثیر قرار دادند.
به دلیل تشدید بحران و افزایش آثار سوء پدیده گرد و غبار طی 
دهه اخیر، کارگروهی در سال 1387، با مسئولیت سازمان حفاظت 
کشاورزی،  جهاد  نفت،  وزارت خانه های  عضویت  و  زیست  محیط 
و  شد  تشکیل  نیرو  و  کشور  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
را  غبار  و  گرد  پدیده  با  مقابله  طرح  سال  همان  در  وزیران  هیأت 
تصویب نمود و آئین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد 
شد.  ابالغ  ذیربط  اجرایی  دستگاه های  به  و  تهیه  کشور  در  غبار  و 
در بهمن 1392، ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در سازمان محیط 
تدوین  برای  مختلف  کردن  دستگاه های  هماهنگ  هدف  با  زیست 
آن،  از  ناشی  خسارات  کاهش  و  پدیده  این  با  مقابله  جامع  برنامه 
تشکیل شد. این ستاد با ایجاد کمیته راهبردی که 12 وزارت خانه و 
سازمان در آن عضو بودند، برنامه های اولیه دستگاه های مختلف را 
تهیه نمود. اگرچه این ستاد متشکل از سازمان کاری با حضور تمامی 
تولید  در  خارجی  منشاء  نقش  دلیل  به  اما  است،  حوضه  ذی نفعان 
گرد و غبار و نبود ذی نفعان مربوطه در قالب سازمان کاری مشترک، 
از  و  بوده  داخلی  منشا  به  بیش تر معطوف  آن  راهکارهای مدیریتی 

کارایی کافی برخوردار نیست.

مدیریت یک پارچه در آبخیزهای پایلوت سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور

 این پروژه از سال 1393 با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی 
در 33 آبخیز پایلوت در استان های کشور که مجموع مساحت آن ها 
به 1/5 میلیون هکتار می رسد، به اجرا درآمده است. الگوی مزبور، 
تشکیل   -1 از  عبارتند  به ترتیب  که  است  اصلی  گام  هفت  دارای 
ساختار مناسب برنامه ریزی در ستاد، استان و حوزه آبخیز 2- انتخاب 
ظرفیت سازی،   -4 راهبردی حوضه  برنامه  3- تدوین  آبخیز  حوزه 
توانمندسازی و آموزش 5- هماهنگ سازی پروژه های دولتی،  نیازها 
و فعالیت های مردمی در چارچوب برنامه راهبردی 6- اجرا،  نظارت،  
از  اطالع رسانی.  و  فرهنگ سازی  مستندسازی،  ارزیابی 7-  و  پایش 
نقاط قوت این پروژه ها می توان به ایجاد سازمان کار مدیریت جامع 
با حضور تمامی ذی نفعان حوضه اشاره نمود. با اینحال، عدم توجه 
به مقیاس های مختلف آبخیز و انتخاب آبخیزهای با مساحت کوجک 

از نقاط ضعف این پروژه های الگویی است.

طرح کالن ملی مدیریت یک پارچه حوزه های آبخیز

 با توجه به اهمیت اتخاذ رویکرد مدیریت یک پارچه در توسعه 
یک پارچه  مدیریت  ملی  طرح  کشور،  آبخیزهای  منابع  پایدار 
حوزه های آبخیز، در اولویت های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی شورای عالی عتف قرار گرفت. در این طرح ابتدا پیش طرحی 
توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به  عنوان مجری 
محوری و دانشگاه های شیراز، گیالن، علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
همکار  به عنوان  آبخیزداری  و  خاک  حفاظت  پژوهشکده  و  ساری 
سازمان های  خبره ی  کارشناسان  و  اساتید  همکاری  با  نیز  و  طرح 
اجرایی تهیه شد که شامل ارکان اساسی، اهداف اصلی و جزیی و 
مراحل اجرایی دستیابی به اهداف )مشتمل بر فاز صفر، یک، دو و 
سه( می باشد. سپس ساختار مفهومی مدیریت یک پارچه حوزه آبخیز 
شناخت  اصلی  گام  دارای شش  که  شد  تهیه  فاز صفر  مرحله  طی 
سیستم، ترسیم مدل مفهومی، طرح ریزی راه حل ها، انتخاب راه حل ها، 
اجرای راه حل ها، پایش و ارزشیابی دستاورد است. در حال حاضر 
این طرح در مرحله فاز یک )شناخت تفصیلی( بوده و مدل مفهومی 
در حوزه آبخیز گرگان رود و زیرحوضه چهل چای که از آبخیزهای 
جنگل ها،   سازمان  آبخیز  حوزه  یک پارچه  مدیریت  الگوی  پایلوت 
است.  پیاده سازی  حال  در  می باشد،  نیز  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
مراحل اجرایی آن در شکل 1 ارائه شده است ]20[. ایجاد سازمان 
کار مدیریت جامع حوزه آبخیز با حضور تمامی ذی نفعان حوضه و 
اجرایی  مطالعاتی،  از جنبه های مختلف  متشکل  الگویی جامع  ارائه 
است. هم چنین،  این طرح  نقاط قوت  از  ارزیابی طرح،  و  پایش  و 
حضور سامانه پشتیبان تصمیم از جمله اجزای اصلی این طرح است. 
عدم پرداخت اعتبارات به منظور تکمیل این طرح سبب عدم تکمیل 

این طرح در زمان مقرر گردیده است. 

رویکرد مدیریت یک پارچه در حوضه دریاچه پویانگ چین
طی 30 سال گذشته چندین پروژه بزرگ در آبریز دریاچه پویانگ 
اجرا شده اند که هدف آن ها مدیریت پایدار منابع آب، حفظ عملکرد 
رویکرد  یک  طریق  از  اقتصادی  توسعه  از  حمایت  و  اکوسیستم 
یک پارچه است. یکی از این برنامه ها که در سال 1983 ایجاد و اجرا 
ایجاد  است.  کوه-رودخانه-دریاچه1  بین  ارتباط  برنامه  است،  شده 
پروژه های  از  یکی  پویانگ،  دریاچه  اقتصادی-اکولوژیکی  منطقه 
رفاه  افزایش  اهداف  با  و   2012 سال  در  که  است  مزبور  برنامه 
اقتصادی ساکنان فقیر آبخیز، بهبود حفاظت از تاالب ها، پیشگیری از 
آلودگی و کنترل شیستوزومیازیس )بیماری ناشی از کرم های انگلی( 
در حال اجرا می باشد. کاهش سطح دریاچه پویانگ، تخریب و تغییر 
از  تاالب ها  آلودگی  و  زراعی  به  از جنگل  اراضی  کاربری  گسترده 
جمله مشکالت اصلی این حوضه است. راهبردهای مدیریتي ارائه 
دریاچه  حوضه  در  یک پارچه  مدیریت  کار  سازمان  توسط  شده 
پویانگ، نمونه منحصر به فردی از همکاری جوامع محلي و مشارکت 
بین المللي با هدف بهبود شرایط اقتصادی و زیست محیطي در این 

1.  Mountain–River–Lake (MRL) program



سال نهم- شماره 35- زمستان 581400 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

حوضه است. از نقاط قوت این طرح می توان به شکل گیری سازمانی 
کاری مقتدر با حضور تمامی ذی نفعان حوضه و تدوین قوانین حامی 

مانند قانون حفاظت از تاالب دریاچه پویانگ اشاره نمود.

رویکرد مدیریت یک پارچه در حوضه رودخانه راین اروپا
پایدار  مدیریت  ضروری  اجزای  از  یکی  راین  حوضه  در   
است.  پایین دست  و  باالدست  دولت های  همکاری  زیست محیطی، 
کمیته  یک   )CHR( راین1  حوضه  هیدرولوژی  بین المللی  کمیته 
ارتقای  برای   1970 سال  در  که  است  بین المللی  و  مستقل  دائمی، 

1. International commission for the hydrology of the Rhine basin (CHR)

همکاری  این  شد.  ایجاد  راین  با  مرتبط  کشورهای  میان  همکاری 
بین المللی، پایگاه داده و پروژه هایی را توسعه داده است که به جای 
بخش های مجزای رودخانه، مربوط به تمام حوضه راین می باشند. 
در  تحقیق  عهده دار   ،)ICPR( راین2  از  حفاظت  بین المللی  کمیته 
مورد نوع، منبع و میزان آلودگی راین، پیشنهاد اقدامات برای کاهش 
آلودگی و فراهم کردن زمینه توافق نامه بین کشورهای عضو است. 
برنامه عملیاتی راینRAP( 3( یکی از برنامه های این کمیته است که 
آلودگی  از  جلوگیری  آن ها  هدف  که  است  پروژه هایی  دربردارنده 

2. International commission for the protection of the Rhine (ICPR)
3. Rhine action plan (RAP)

شکل 1: فلوچارت ساختار مدل مفهومی مدیریت یک پارچه حوزه آبخیز ]21[

 
 

 

]21[حوزه آبخیز  پارچه یکساختار مدل مفهومی مدیریت فلوچارت  :1شکل 
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شرایط  نمودن  فراهم  و  اکوسیستم  بازسازی  ارتقای  زیست،  محیط 
که  برنامه  این  است.  بومی  گونه های  مهاجرت  بازگشت  برای  الزم 
از سال 1987 تا سال  2000به طول انجامید، بازسازی کیفیت رود 
راین را در محور توجه خود با مشارکت کلیه ذین فعان و کشورهای 
هم جوار این رود قرار داد. بر اساس این طرح، کشورها منابع مالی 
سرمایه گذاری  راین  رودخانه  آلودگی  حذف  برای  را  قابل توجهی 
کرده و میزان کاهش 50 درصدی آالینده های مختلف در سال 1995 
در قیاس با سال 1985 مبتنی بر احداث تصفیه خانه های شهری و 

صنعتی و وضع قوانین و مقررات مربوطه پیشنهاد شد.

نتیجه گیری
تقریبًا تمامي برنامه ریزان و سیاسـت گـذاران بخـش منـابع طبیعي 
کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که نگاه جزیره ای سازمان ها و در 
ناپایداری  منافع شخصی ذی ربطان، توسعه را در مسیر  نظر گرفتن 
با  و  ارتباط  این  در  دارد.  دنبال  به  را  داده و تخریب سرزمین  قرار 
پایدار، رویکرد مدیریت یک پارچه حوزه  به توسعه  هدف دستیابی 
آبخیز مبتنی بر مدیریت هماهنگ منابع در حوضه و با حضور انواع 
ذی ربطان دولتی و غیر دولتی به عنوان رویکردی کارآمد برای مدیریت 
و حکمرانی شایسته در مقیاس آبخیز برای هزاره سوم میالدی معرفی 
آبخیز  مدیریت  مشارکتی  جنبه های  بر  که  رویکرد  این  است.  شده 
مبتنی  یک پارچه  مدیریت  کار  سازمان  ایجاد  طریق  از  دارد،  تأکید 
در  منابع  مدیریت هماهنگ  به  اقدام  آبخیز،  متفاوت  مقیاس های  بر 
ارزیابی های در مقیاس حوضه،  انواع  از  با استفاده  حوضه نموده و 
سالمت آبخیز را مبتنی بر تدوین راهبردها و انواع برنامه ها و اقدامات 
عملیاتی تضمین می کند. هم چنین، مدیریت یک پارچه آبخیز، مدیریت 
مخاطرات و کاهش اثرات منفی ناشی از انواع مخاطرات آبخیز را نیز 

در دستور کار خود قرار داده است.
کلیه  از  متشکل  کاری  سازمان  شکل گیری  ارتباط،  این  در 
مدیریت  کالن  طرح  میان  مشترک  ویژگی  حوضه،  ذی ربطان 
ستاد  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  کشور،  آبخیز  حوزه های  جامع 
جامع  مدیریت  پایلوت  پروژه های  و  غبار  و  گرد  پدیده  با  مقابله 
و  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  آبخیز  حوزه های 
برنامه ریزی  به منظور  منارید  و  رود  حبله  پایلوتی چون  پروژه های 
طرح  در  که  است  حالی  در  این  است.  گروهی  تصمیم گیری  و 
پروژه های  برخالف  کشور،  آبخیز  جامع حوزه های  مدیریت  کالن 
پروژه های  آبخیزداری کشور و  مراتع و  پایلوت سازمان جنگل ها، 
متفاوت  به مقیاس های  منارید، توجه ویژه ای  پایلوت حبله رود و 
حوضه و برنامه ریزی های مربوطه همراه با در نظر گرفتن سازمان 
کار ملی، استانی و شهرستانی مربوطه شده است. در نهایت برای 
تحقق اهداف مدیریت یک پارچه حوزه های آبخیز کشور، توجه به 
تدوین قوانین حامی، همراه با اتخاذ سیاست های مربوطه مبتنی بر 
درس آموزه های حاصل از تجارب کشورهای موفق در این رویکرد 

مدیریتی، ضروری است.
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Watershed management in Iran requires a new attitude toward its management patterns. The 
implementation of existing sectoral policies in the country has increased the pressure on the quality and 
quantity of valuable natural resources. However, in the current situation, the country's watersheds, with their 
current management patterns, are still in unstable situation.The existing management challenges suggest 
the fact that watershed management is still facing a major crisis in Iran and has not been able to improve 
the health status of watersheds. Structural weakness of organizations, weakness of rules, lack of evaluation, 
monitoring and accurate monitoring can be the main root of these problems. Therefore, the main purpose 
of this paper is to address the necessary to conceptualize integrated watershed management approaches 
by collecting available documentation and findings. Then, the structure and administrative framework 
with appropriate strategies have been formulated based on identifying effective factors in the success and 
failure of managerial patterns. Changing the attitude from an island approach to an integrated approach 
in watershed management, increasing the internal and external cohesion of organizational structures, 
utilizing stakeholder participation-oriented management models and formulating relevant supporting laws 
are effective factors in the effective implementation of integrated watershed management. Increasing the 
sustainability, resilience and health of watersheds depends on the implementation of the principles of 
integrated watershed management.The achievements of this study can be a clear policy for managers and 
politicians in the country's natural resources.

 
Keywords: Integrated watershed management, Participatory patterns, Soil and water conservation, 

Watershed health.
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