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چكیده
سبب  آبخیز ها،  در  موجود  منابع  از  بهره برداری  کنونی  روند 
تخریب بیشتر آن ها می شود. تخریب در بلند مدت تهدیدی جدی 
برای زندگی آبخیزنشین ها است. بنابراین، باید تدبیري اندیشید تا 
افزون بر تأمین نیازهاي اولیه آبخیز نشین ها، محیط امني را براي 
با اجرای  زیستن او فراهم کرد. دست یابی به این هدف بزرگ  
برای  اول  گام  است.  امكان پذیر  آبخیز"  جامع  برنامه ی"مدیریت 
و  حوضه  منابع  هدفمند  شناخت  آبخیز"  جامع  اجرای"مدیریت 
شناخت  منظور  به  است.  آن  محدودیت های  و  قابلیت ها  تعیین 
با  که  مطالعاتی  آن ها،  محدودیت های  اولویت بندی  و  آبخیزها 
بود،  شده  انجام  فارس  آبخیز  حوزه های  در  برنامه ریزی  هدف 
و  ارزیابي گردید. ابتدا براساس دو معیار "زهكش هاي سطحي" 
تقسیم  زیر حوضه   14 به  فارس  پهنه  بلندي"،  و  پستي  "شرایط 
از  استفاده  و  میدانی  بازدید های  منابع،  بررسی  با  آنگاه  گردید. 
نظر خبرگان، محدودیت ها شناسایی شد. آبخیز های فارس از نظر 
قرار می گیرند و 27 محدودیت  در 5 گروه  ویژگی های محیطی 
در آن ها شناسایی شد. آلودگی محیط زیست، خشكسالی، سیل، 
آب های  آلودگی  و  اراضی  شوری  بیابان زایی،  آبی،  فرسایش 
از  می باشند.  اهمیت  ترتیب  به  محدودیت ها  مهمترین   سطحی 
طرح هاي  تدوین  و  تصمیم گیری ها  همه  در  است  الزم  رو،  این 

توسعه اي این محدودیت ها در نظر گرفته شوند.

فارس، برنامهریزی، آبخیزداري، آبخیز، کلیدي:  واژه های 
محدودیت
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مقدمه
منابع)استفاده از نابخردانه بهربرداري و جمعیت فزونی پیآمد
بدوندرنظرگرفتنمحدودیتها(،تخریبعرصهآبخیزهايکشور
است.کاهشباروريخاک،فراوانیرخدادسیل،افتکميوکیفي
و گیاهی پوشش نابودي بادی، و آبی فرسایش تشدید آب، منابع
به چنانچه است. آبخیزها تخریب نشانههاي از بیابانها، گسترش
مسائلپیشگفته،رخدادهايطبیعيچونتغییراقلیمرانیزاضافه
حال در آبخیزنشینها، برای غذا و آب تأمین روند، این با کنیم،
ممکن غیر دور چندان نه آیندهاي در و پرهزینه و دشوار حاضر
تدابیر کارگیري به و آبخیزها منابع شناخت بنابراین، شد. خواهد
هوشمندانهبرايبهرهوريبهینهازمنابعبهویژهآب،خاکوگیاه،

ضرورتیاجتنابناپذیراست]8[.
و پیوسته فعالیتهاي حقیقي"مجموعة معناي به آبخیزداري
وضعیت بهبود هدف با آبخیز منابع خردمند مدیریت مسئوالنهی
منابع"، به آسیب کمترین با آبخیزنشین اجتماعي و اقتصادي
آبخیزها توسعهپایدار به دستیابي براي هوشمندانه راهکاري
اثرگذاردرونيو منابعوعوامل است.مدیریتجامعوهماهنگ
بیرونيآبخیز،شاهکلیددستیابیبهاینهدفکالناست.بنابراین،
شناختمنابعجانداروبيجانآبخیز،یافتنارتباطبینآنها،درک
صحیحازمسایلاقتصاديواجتماعيآبخیزنشینها،تعیینقابلیتها
ومحدودیتهايحوضهواجرايپژوهشهايبنیاديوکاربردي،
راهبردهایاصلیگشایشگرههايکورآبخیزداريکشوراست[8].
پیشینهفعالیتهايآبخیزداريدرایرانراميتوانبابناياولین
مدیریت فعالیتها این اصلي هدف دانست. همزمان بزرگ سد
و مخزن به نشستها ته ورود کاهش منظور به سد پشت اراضي
باگسترشتخریب اخیر، بودهاست.دردهههاي افزایشعمرآن
آبخیزها،لزومبرنامهریزيفراگیرآنهاباتفکرنگهداري،آبادسازي
اینراستا بیشتراحساسمیشود.در منابع، از بهرهوريصحیح و
"مشارکت آبخیز"، هماهنگ و جامع "مدیریت چون اندیشههایی
و اقتصادي مسائل به ویژه "توجه و حوضه"  مدیریت در مردم
اجتماعيآبخیزنشینها" قوتگرفت.بهگونهايکهتاکنونمیلیونها
»طرحهاي چون عناویني با کشور آبخیزهاي عرصه از هکتار
جامع »طرحهاي مرتعداري«، جامع »طرحهاي آبخیزداري«، جامع
مهار »طرحهاي بیابان« مدیریت جامع »طرحهاي جنگلداري«،
سیل«،»طرحهاياحداثسدهايبزرگوکوچک«و...درفازهاي
شناخت،نیمهتفضیليوتفضیلي-اجرایي،مطالعهشدهاست.دراین
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طرحهامنابعآبخیزها)آب،خاک،گیاه،جانوران،انسانو...(،ارتباط
بینآنها،ویژگيهايهندسي،روابطبینآبخیزنشینهاونقشآنها
درپدیدههایچونفرسایش،رسوب،سیلوکمآبی،مطالعهگردید.
نگهداري، براي اصالحي راهکارهاي بررسیها این نتایج براساس

آبادسازيوبهرهوريبهینهازمنابعحوضهها،پیشنهادشدهاست.
اصلی مبانی از یکی آنها محدودیتهای و آبخیزها شناسایی
بررسیهای اساس همین بر است. کالن و منطقهای برنامهریزی
نمونه برای است. شده انجام کشور خارج و داخل در گوناگونی
میتوانبهمطالعاتقدرتی)1394(درسمنان]7[،رئیسیان)1393(
زنجان در رضایی)1391( ،]5[ بختیاری و چهارمحال در
]4[،پیرانی)1385(درایالم]3[وبنیاسدی)1375(درکرمان]2[،

اشارهکرد.
تمرکز زمینه در پیشرو کشورهای در گوناگونی تجربههای
در  و... کشاورزی هوا، آب، چون محیطی زیرساختی اطالعات
محدودیتها تعیین و برنامهریزی برای آبخیز حوزههای قالب
استرالیا دارند. را خود خاص ویژگیهای یک هر که دارد وجود
منابع اطالعات استرالیایی سامانه اطالعاتی” بانک ،2008 سال از
Australian water resources information system-) آب”
میان از .]11[ است کرده راهاندازی آبخیزها برای  را (AWRIS
در کرد. اشاره پاکستان به میتوان نیز توسعه حال در کشورهای
 PCRWR (Pakistan council ofاینکشورموسسهیتحقیقاتی
ساماندهی و گردآوری مسئول )research in water resources
دادههایآبدرقالبحوزهیآبخیزاست.اینموسسهپایگاهدادهای
وبمبناتشکیلدادهوفرآیندگردآوری،استانداردسازیوتحلیل
موفق هنوز ترکیه .]12[ میدهد انجام متمرکز بطور را اطالعات
نشده آبخیزها و آب اطالعات متمرکز دهی سامان و شناسایی به
با ایجاداختاللدربرنامهمشترک بهگونهایکهاینمسئله،سبب

اتحادیهاروپاییبرایمدیریترودخانهدجلهشدهاست]13[.
بصورت پیش سال 40 حدود از فارس آبخیزهاي مطالعهی
اولینمطالعهدر پراکندهودربرخیمواردجامعآغازشدهاست.
اراضيآبخیزسددرودزنباهدفحفاظتازمنابعآباینسد،در
دهه1350انجامشد.ازمیانمطالعاتانجامشدهجامعترینآنهااز

نظرپوششبیشترپهنهاستان،عبارتنداز]8[:
-طرحجامعاحیاءوتوسعهکشاورزيومنابعطبیعيحوزههاي
آبخیز،اینطرحبهوسیلهوزارتکشاورزيپیشینباشناختوضع
موجودحوضهها،درمقیاس1:250000،بهمنظورتوسعهکشاورزي

انجامشدکهنتایجنهایيآنتدوینشدهاست]9[.
-بررسياوضاعاقتصاديواجتماعياستانفارس،اینطرحبه
در بررسيوضعموجود، با برنامهریزي و مدیریت وسیلهسازمان
استان آینده توسعة انداز ارائةچشم منظور به ،1:250000 مقیاس
»اوضاع کتابچههاي قالب در آن نتایج است. شده انجام فارس
فقط اینطرح در است. یافته انتشار فارس« اجتماعي و اقتصادي
9 قالب در هواشناسي و زیرزمیني( و آب)سطحي منابع مطالعه

زیرحوضهيهیدرولوژیکيکارون،حله،زهره،کل،گاوخوني،مند،
مهارلو،مهرانوبختگانبررسيشدهاست.سایرویژگيهاازقبیل
مسکن، کشاورزي،جمعیت، شناسي، زمین گیاهي، پوشش خاک،
...درقالبمرزسیاسيشهرستانهاارزیابيشدهاست خدماتو

.]6[
ارزیابيآبخیزهابهمنظورتهیهشناسنامهآبخیزهاي -بررسيو
گروهبندي آبخیزها، شناخت منظور به طرح این فارس، استان
تمرکز و شناسنامه تهیه معرف، آبخیز تعیین مشابه، آبخیزهاي
آموزش و تحقیقات مرکز وسیله به کاربردي، و بنیادي تحقیقات

کشاورزیومنابعطبیعیفارس،انجامشدهاست]8[.
تاکنون گذشته دههی چند از فارس، سرزمین آمایش طرح -
علیرغم اما، آغازشده، استان آمایش سند تهیه برای فعالیتهایی

تالشهایفراوان،هنوزبهسرانجامینرسیدهاست.
-مطالعهنیمهتفضیلیوتفضیلیآبخیزهایاستان،ازسال1375
میلیونهکتار)حدود فارسحدود5 آبخیزداری تا1393مدیریت
41درصد(ازمساحتاستانرابامقیاسهای1:50000و1:25000،

مطالعهکردهاست]1[.
فارس آبخیزهای اصلی محدودیتهای مطالعات این همه در
بررسیودرگزارشهایتهیهشدهآمدهاست.نوشتارحاضرچکیده
آبخیزهای محدودیتهای معرفی هدف با مطالعات این بررسی

استانفارس،است.

مواد و روش ها
ویژگي هاي کلی فارس

درصد 7/5( کیلومترمربع 124120/8 مساحت با فارس استان
درجه 51 بینطولجغرافیایي ایران، درجنوب کشور(، مساحت
و06دقیقهتا55درجهو45دقیقهشرقيوعرضجغرافیایي27
درهمسایگي دقیقهشمالي، تا31درجهو43 دقیقه درجهو03
و کهکیلویه و بوشهر هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، استانهاي
و بخشهايشمال در استان نقاط بلندترین دارد. قرار بویراحمد،
شمالغربيوپستترینآنهادرنواحيجنوبيواقعشدهاند.وجود
رشتهکوهزاگرسونزدیکيبهسواحلجنوبيوبیابانمرکزيایران
سببتنوعآبوهوایيمناسبدرایناستانشدهاست.برخياز

ویژگيهايهواشناسيفارسبهشرحزیراست]8[:
-دمايمتوسطساالنه،18/4درجهسانتيگراد

-میانگینبارشساالنه،323/7میليمتر
-میانگینتبخیرساالنه،2550میليمتر

-میانگیننمنسبي،47درصد
-جهتبادغالب،شماليغربي-جنوبشرقي

-براساساقلیمنمايکوپنفارسبه3ناحیهاقلیميبهشرحزیر
تقسیمميشود:

-گروهخشک)B(،شاملبخشهايجنوبغربي،جنوبشرقي
وشرق
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-گروهمعتدل)C(،شاملبخشهايمرکزيوشرقکهدرشمال
غربيوشمالاقلیممدیترانهايغالبميشود.

-گروهسردومرطوب)D(،شاملبخشهايبلندکهدرمناطق
مختلفاستانبهویژهبخشهايشماليقرارگرفتهاند.

تشکیل مراتع و جنگلها را استان وسعت از گستردهاي پهنه
کشاورزی، اراضي مسکوني، اماکن به نیز سطح بقیه میدهند.
یافته اختصاص و... رودخانهها بستر دائمي، و فصلي دریاچههاي
است.بجزچندرودخانهفصليودائميداخليکهمهمترینآنکر
آب تخلیه محل ميشوند. خارج استان از رودخانهها سایر است،
اینرودخانههابیشترخلیجفارسوکمیبیابانمرکزیایراناست.
تعدادیتاالبفصليودائمينیزدرمناطقمختلفاستانپراکندهاند.

روش کار
منظورازمحدودیتدرایننوشتارشرایطمحیطی،اقتصادیو
آبخیزمیشوند. برایمدیریتیکپارچه مانعی اجتماعیاستکه
به زیان آبخیز، منابع آلودهکردنطبیعیوغیرطبیعی یا تخریبو
آبخیز، منابع طبیعی حیات تجدید کردن کند آبخیزنشینها، منافع
اختاللدرانجامفعالیتهایاصالحیآبخیز،کوتاهکردنزمانانجام
فعالیتهایاصالحیآبخیز،محدودکردنامکانتولیدبهویژهمواد
غذاییوابستهبهآبوخاک،ایجادمانعبرایتوسعهآبخیزودشوار
از آبخیز؛ منابع از بهینه بهرهبرداری شرایط ساختن ممکن غیر یا
جملهمعیارهاییاستکهبرایتعیینمحدودیتدرنظرگرفتهشده
است.بانگاهیبومشناسی،برخیمحدودیتهااگرچهبرایتوسعه،
تولیدوزماناجرایعملیاتاصالحیآبخیزمحدودیتمیباشند،اما
توانهممحسوبمیشوند،بنابراین،محدودیتهانسبیمیباشند.
بههمیندلیلیکعاملبایکمعیارممکناستمحدودیتباشد
وازدیدگاهیدیگردرفهرستتوانقرارگیرد.براینمونهاختالف
زیاددمایشبوروزازدیدگاهتوسعهایمیتواند،براییکمنطقه

هممحدودیتوهمتوانباشد.
برایبررسیمحدودیتهاییکآبخیزمیتوانآنهارابهدوگروه
محیطیوغیرمحیطی)ناشیازعملکردآبخیزنشین(تقسیمکرد.اگرچه
ممکناستبرخیرفتارهایانسانبامنابعآبخیز،مانندتخریبجنگل،
عاملیبرایمحدودیتباشندولیوقتیهدفتعیینمحدودیتهااست،

خوداینعاملرامیتواندرشمارمحدودیتهاقرارداد.
شناسایی استان آبخیزهای ابتدا محدودیتها، شناخت برای
شده، انجام مطالعات بررسی از پس منظور، این به گردیدند.
آبخیزهای14گانهکهدرمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابع
طبیعیفارسمشخصشدهبود،انتخابگردید.سپسباانطباقمرز
شده انجام استان مطالعات سایر در که واحدهایی با واحدها این
بودومراجعهبهگزارشهایموجودآنها،محدودیتهاییکهنام
بردهشدهبود،استخراجگردید.محدودیتهایتعیینشدهافزونبر
انطباقبامعیارهابامشاهداتصحراییونظربرخیخبرگانمقایسه

گردیدوفهرستنهاییآنهاتهیهشد.

ازمطالعهسرشاخههايبرخیزیرحوضههاکهبخشکوچکیاز
آنهادرفارسقرارمیگیردچونبشار)دریاسوج(وحوضهمرکزي
)دریزد،کرمانواصفهان(،صرفنظرشد.چندحوضهیکوچک
برم برمفیروز، کاریان، هرم، خنج، شادکام، پریشان، چون داخلي
نیزدرقالبحوضههاي ششپیر،هفتبرم،کافتر،ارژنوبرمشور

14گانهبررسیشدند.
محیطی، ویژگيهای دیدگاه سه از آبخیزها، گروهبندی برای
ویژگيهایي شد. استفاده هرزآب، تخلیه چگونگي و استقالل
توپوگرافي، خاکشناسي، گیاهي، پوشش زمینشناسي، اقلیم، چون
فرسایشورسوب،شیوهبهرهبرداريازاراضي،شدتتخریبو...
نوشتار این در اصلي هدف داد. قرار گروهبندي معیار ميتوان را
گروهبنديحوضههابابیشترینتشابهاست،بهگونهايکهبتوانبا
تمرکزتحقیقاتوانتخابگزینههايمناسباجراییآبخیزداريدر
آنها،برنامهریزيآبخیزرابهسطوحوسیعتعمیمداد.بنابراین،براي
گیاهي، پوشش زمینشناسي، اقلیم، چون ویژگيهایي گروهبندي؛
خاکشناسيوتوپوگرافيمدنظرقرارگرفت.چنانچهکلحوضهاي
اگر و مستقل حوضه بعنوان باشد گرفته قرار استان محدوده در
بخشيازآندرسایراستانهاباشددرگروهحوضههايغیرمستقل
اگرهرزآبحوضهايدرچالههايداخل طبقهبنديشد.همچنین
استانتخلیهشوندبعنوانحوضهبستهوچنانچهبهحوضههايدیگر

کشورواردشوندبعنوانحوضهبازگروهبنديشد.

نتایج و بحث
بلندي، و پستي شرایط و سطحي زهکشهاي شبکه براساس
عرصهاستانفارسبه14زیرحوضهبختگان،مهارلو،تنگچرخي،
مهران، الر، دژگاه، چاهعیني، قرهآغاج، شاهپور، دالکي، شورکل،

زهره،ابرقو،وقطرویهتقسیمگردید)شکل1(.
بقیه و داخلي قطرویه و الر مهارلو، بختگان، زیرحوضههای
سرشاخهیدوآبخیزاصليکشور)خلیجفارسومرکزي(میباشند.
ویژگيهايهندسي،خاک،پوششگیاهي،زمینشناسي،آبشناسي،
اجتماعي،حوضههايموردمطالعه اقتصادي- اقلیمو هواشناسي-
گروهبندي است. شده تهیه شناسنامه بصورت طبقهبندي از پس
14 مقایسه و معیار سه اساس بر فارس استان آبخیز حوزههاي
و 1 درجدولهای تماب و تقسیمبنديهايجاماب با زیرحوضه
کشور کل ایران)تماب( آب منابع تحقیقات سازمان آمدهاست. 2
رابه6حوضهیکالنخلیجفارس-دریایعمان،داخلی،دریای
مازندران،جازموریان،دریاچهارومیهورودخانههایمرزی،تقسیم
کردهکهفارسدردوحوضهیاصلیخلیجفارس-دریایعمانو

داخلی،قرارمیگیرد]10[.
براساسمعیارویژگیهایمحیطی،آبخیزهايفارسدر5گروه
آبخیزهای محدودیت 27 که میدهد نشان نتایج ميگیرند. قرار
فارسراتهدیدمیکند.فهرستمحدودیتهابهتفکیکزیرحوضه

درجدول3آمدهاست.
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جدول 1- گروه بندي حوزه هاي آبخیز استان فارس بر اساس سه معیار]3[
گروهبنديبراساستخلیههرزآب گروهبنديبراساساستقالل گروهبنديبراساسویژگيهاي

بستهمحیطی باز غیرمستقل مستقل
1-مهارلو
2-بختگان

3-الر
4-قطرویه

1-زهره
2-چاهعیني

3-ابرقو
4-مهران
5-دالکي
6-شاهپور

7-تنگچرخي
8-قرهآغاج

9-دژگاه
10-شورکل

1-شورکل
2-بختگان
3-ابرقو
4-زهره

5-شاهپور
6-دالکي

7-تنگچرخي
8-الر

9-چاهعیني
10-مهران

1-مهارلو
2-قطرویه

3-قرهآغاج
4-دژگاه

گروه1:
بختگان،زهرهومهارلو

گروه2:
تنگچرخي،قرهآغاجودژگاه

گروه3:
شورکل،الر،چاهعینيومهران

گروه4:
قطرویهوابرقو

گروه5:
دالکيوشاهپور

شكل 1- نقشه محدوده 14 زیرحوضه)حوزه های آبخیز( استان فارس]3[

جدول 2- مقایسه تقسیم بندي زیرحوضه هاي 14 گانه با تقسیم بندي جاماب و تماب]3[
مرجعتقسیمبندي

تمابردیف جاماب مرکزتحقیقاتفارس
مرکزي بختگان بختگانومهارلو 1

خلیجفارس کل تنگچرخي،شورکلوالر 2
خلیخفارس حله دالکيوشاهپور 3
خلیجفارس مند قرهآغاج،چاهعینيودژگاه 4

مرکزي مرکزي ابرقووقطرویه 5
خلیجفارس مهران شورمهران 6
خلیجفارس زهره زهره 7
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 نتیجه گیری
آبخیزهای محدودیتهای 27 میتوان اثر گستردگی اساس بر
فارسرابه3گروهتقسیمکرد.گروهاول،محدودیتهاییکهدر
آنها( درصد 70 از بیش زیرحوضه، 14 تا 10 آبخیزها)از بیشتر
مشاهدهمیشوند.آلودگیمحیطزیست،خشکسالی،سیل،فرسایش
آبی،بیابانزایی،شوریاراضیوآلودگیآبهایسطحیبهترتیب
گستردگیاثردراینگروهقرارمیگیرند.گروهدوم،محدودیتهایی
بارش بادی، تا9زیرحوضه،مشاهدهمیشوند.فرسایش کهدر7
ایجادپوششگیاهی،کمیتوکیفیت اندک،اراضیمارنی،بدلند،
تاالبها،شیبزیاد لغزش،تخریبزمین،خشکی آبزیرزمینی،
اراضی،تخریبجنگلودمایباالدربخشیازسال،دراینگروه

قرارمیگیرند.گروهسوم،محدودیتهاییکهدر5تا6زیرحوضه،
تراکم سال، مختلف فصول بین دما تفاوت میشوند. مشاهده
جمعیت،گسترشزمینهایدیمکمبازده،فرسایشخندقی،ریزش،
ماندابیشدناراضی،تهدیدحیاتوحشومدیریتآبخیزشهری،
دراینگروهقرارمیگیرند.اگرچهبخشیازمحدودیتهابهشرایط
طبیعیاستانمربوطاست،اما،نمیتوانازنقشمنفیآبخیزنشینها
درتشدیدآنهاچشمپوشیکرد.محدودیتهابهگونهایاستکه
شرایطبهرهبرداریازمنابعرادشوارکردهوزیستآبخیزنشیانهارا
تهدیدمیکند.بنابراین،برایبهرهبرداریپایدارازمنابعاستانموارد

زیرپیشنهادمیگردد:
-گزینش"آبخیز" بهعنوانمبنایواحدبرنامهریزیاستان

جدول 3- فهرست محدودیت ها در حوزه هاي آبخیز فارس

محدودیت

زیرحوضه

ابرقو

بختگان

زهره

مهارلو

قطرویه

شاهپور

دالكي

قره آغاج

گ چرخي
تن

الردژگاه

شور کل

چاه عیني

شور مهران

*-*******-***-فرسایش آبي
*****----**-**فرسایش بادي

******---**-**بیابان زایی
**************خشكسالي

******-*-*---*بارش اندک
تفاوت زیاد دما در 

فصول مختلف
*---*---****--

*****--*-*---*ایجاد پوشش گیاهي
کمیت و کیفیت نامناسب 

آبهاي زیرزمیني
*--**----*****

******---**-**شوري اراضي
*-****-*-*-**-گسترش بدلندها

----*****-***-لغزش
---**-**--***-خشكی تاالب ها

*********-***-سیل
*-*-*****-***-آلودگي آب سطحی

**************آلودگی محیط زیست
----*-*-*-***-تراکم جمعیت
*----****-***-تخریب اراضی

----*-*-*-***-گسترش دیم کم بازده
------***--**-ریزش
----*****--**-شیب

*-**------*-*-ماندابی شدن اراضی
*--*--*-*-*---مدیریت آبخیز شهري
--**--*--**---تهدید حیات وحش

----***-*-***-تخریب جنگل
******---*----دمای باال

*----**-*--**-فرسایش خندقي
*-*-*-***-***-گسترش اراضي مارني
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-ایجادبانکاطالعاتآبخیزهایاستان
-شناساییبخشهاییازمنابعآبخیزهایاستانکههنوزارزیابی

نشدهاند.
-بهروزرسانیبانکاطالعاتاستان

-تعیینتوانهایآبخیزهایاستان
-تدوینهمهطرحهايتوسعهايبادرنظرگرفتنمحدودیتها

وتوانهایآبخیزهااستان.

سپاسگزاري 
به آبخیز ارزیابي و "بررسي طرح نتایج از برگرفته نوشتار این
منظورتهیهشناسنامهآبخیزهادراستانفارس" استکهباحمایت
ماليمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیفارسو
پژوهشکدهحفاظتخاکوآبخیزداريکشورانجامشدهاست.برای
بهسرانجامرسیدناینطرحازهمکاریسازمانهایمختلفدولتی
وغیردولتیوهمفکریگروهیازافرادبهرهبردهام.ازتالشهمه

آنهاسپاسگزارم.
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 S. Hamid Mesbah1 

Received: 2015/12/22     Accepted: 2016/05/18 

The current consumption trend of watershed resources causes the land degradation.Degradation in the long 
term is a serious threat for people who live in the watershed. Supplying the basic needs and in the same time 
securing the living environment for watershed dwellers are to be considered by the decision makers. This 
objective can be achieved by a comprehensive plan called "integrated watershed management". Identifying 
the watershed physical characteristics and defining its capabilities/limitations are the first steps of this plan. 
The previous studies performed in Fars Province were evaluated in order to identify the characteristics and 
limitations as well as grouping similar watersheds. The results showed that the Fars Province span is divided 
to 14 major watersheds at the basis of the two criteria "surface drainage" and "topographic conditions". These 
watersheds can be categorized to 5 environmental groups which are subjected to 27 threatening limitations. 
The main threats are environmental pollution, drought, floods, water erosion, desertification, salinity lands and 
surface water pollution. These limitations must necessarily be taken into account for the decision making and 
in the development projects.
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