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چکیده
طبیعي،  اکوسیستم هاي  بر  انسان  گسترده  فعالیت های  تأثیر 
مسائل و مشکالت گسترده زیست محیطي را به دنبال داشته است. 
تخریب جنگل ها و مراتع براي توسعه روستائي، شهري و صنعتی 
پتانسیل،  و  استعداد  گرفتن  نظر  در  بدون  و  اقتضایی  به صورت 
موجب تخریب اراضي، کاهش پوشش گیاهي و نفوذپذیري آب 
در خاک، افت سطح سفره هاي آب زیرزمیني، طغیان رودخانه ها 
خشک سالي هاي  افزایش  سیالب ها،  تواتر  افزایش  و  مسیل ها  و 
کشاورزي، وقوع گسترده زمین لغزش ها و فرسایش خاک، کاهش 
حاصلخیزي اراضي، کاهش تولید و افزایش هزینه هاي تولید شده 
نادرست در اراضي جنگلي، مرتعي، کشاورزي،  است. مدیریت 
بهره برداري غیر اصولي از معادن، در نظر نگرفتن تمهیدات الزم 
معرض  در  و  راه سازي  پروژه هاي  در  آبي  فرسایش  با  مقابله 
فرسایش قرار دادن اراضي حساس از جمله اراضي لسي و مارني 
نیز موجب بروز فرسایش تشدید شونده شده و خسارات عمده اي 

به منابع آب و خاک و منابع مالي کشور وارد مي آورد.
واژه های کلیدی: مدیریت، منابع آب و خاک و فرسایش تشدید 

شونده
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و   1328 سال  به  ایران  در  خاک  حفاظت  فعالیت هاي  تاریخچه 
وزارت  در  منابع  حفظ  و  خاک  و  آب  بررسي هاي  ادارات  تشکیل 
درباره  فائو  کارشناسان  اولین گزارش  بر مي گردد.  کشاورزي وقت 
وضعیت خطرناک فرسایش خاک در ایران در سال 1337 ارائه شد. 
در سال 1338 اجراي عملیات نمونه حفاظت خاک در زیرحوضه 
سیراچال کرج و در مساحت 600 هکتار به مرحله اجراء درآمد. اولین 
گزارش نسبتًا مفصلي که در مورد فرسایش خاک و حفاظت آب و 
خاک در ایران انتشار یافت، گزارش کارشناسان فائو بود که درسال 
1341 توسط کمیته حفاظت آب و خاک وزارت کشاورزي به فارسي 
ترجمه شد. در سال 1339 هم زمان با شروع عملیات احداث سدهاي 
بزرگ مخزني به ویژه سد کرج، متعاقب ارائه گزارش کارشناسان فائو، 
خطر رسوب گذاري در مخازن این سدها مورد توجه قرارگرفت. در 
سال 1347 دفتر فني خاک به منظور مبارزه با فرسایش بادي، تثبیت 
ماسه هاي روان و افزایش عمر مفید سدها به ویژه سفیدرود و امیرکبیر 

تأسیس شد.
بر روي  فعالیت هاي دفتر فني خاک  دامنه  بعد  به  از سال 1348 
در  متمرکز شد.  امیرکبیر  و  دز، سفیدرود  آبخیز سدهاي  حوزه هاي 
این سال اولین اعتبارات به طرح هاي حفاظت از آبخیزها تخصیص 
پیدا کرد. سال 1349 اولین طرح آبخیزداري توسط فارغ التحصیالن 
توسعه  متعاقب  درسال 1350  تهیه شد.  کرج  دانشکده جنگل داري 
واحدهاي  بین  هماهنگي  ایجاد  به منظور  و  آبخیزداري  فعالیت هاي 
اجرائي دست اندرکار در فعالیت هاي آب و خاک و عرصه هاي آبخیز 
و هم چنین جلوگیري از تداخل وظایف، شوراي عالي آبخیزداري به 
امور عمراني تشکیل شد. دفتر فني  ریاست معاون نخست وزیر در 
دفتر  به   ،1351 سال  در  بود،  شده  تأسیس   1347 درسال  که  خاک 
حفاظت خاک و آبخیزداري تبدیل شد. در فواصل سال هاي 1370 تا 
1379 ارتقاء تشکیالت آبخیزداري کشور از سطح یک دفتر به یک 
کمي  گسترش  موجب  وقت،  سازندگي  جهاد  وزارت  در  معاونت 
فعالیت ها شد. با ادغام وزارت خانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي 
و تاسیس وزارت جهاد کشاورزي، در سال 1380، معاونت آبخیزداري 
و سازمان جنگل ها و مراتع کشور در هم ادغام شدند. حجم عملیات 
و اعتبارات فعالیت ها، به ترتیب قبل از پیروزي انقالب 1754 هزار 
هکتار و 6/5 میلیارد ریال، برنامه اول توسعه 2642 هزار هکتار و 
64 میلیارد ریال، برنامه دوم توسعه 3883 هزار هکتار و 479 میلیارد 
ریال، برنامه سوم توسعه 7189 هزار هکتار و 2139 میلیارد ریال و 

در برنامه چهارم توسعه رشد بیش تري به خود دیده است.
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براساس این گزارش، سطح کل عملیات اجرایي کشور 21 میلیون 
هکتار و اعتبارات کل هزینه شده 5647 میلیارد ریال )به طور متوسط 
268/9 هزار ریال در هکتار( بوده است که در قالب زیر پروژه هایي 
بتونـي و خشکه  بند خاکي، عملیات سنگي گابیوني، مالتي،  چون 
عملیات  سکوبندي،  اپي،  اسکله ریزي،  چپري،  چوبي  بند  چین، 
سیالب  پخش  و  آبیاري  و  مراقبت  قرق،  و  حفاظت  بیولوژیکي، 
به مورد اجرا گذاشته شده اند. در مقابل این حجم از عملیات حفاظت 
خاک و آب الزم است تا نگاهي به وضعیت منابع اراضي، خاک و 
آب کشور انداخته تا نقش این عملیات در کاهش، توقف و یا اصالح 
روند تخریب منابع آشکار شود. ساالنه حدود 100 هزار هکتار از 
جنگل هاي کشور تخریب وحدود 600 هزار هکتار از اراضي زراعي 
در اثر فرسایش خاک و پسرفت اراضي از چرخه تولید و حیز انتفاع  
خارج مي شود. این در حالي است که ساالنه یک میلیون هکتار به 
از  عظیمي  بخش  واقع  در  و  شده  اضافه  کشور  بیاباني  عرصه هاي 
منابع کشور در عرصه هاي منابع طبیعي و کشاورزي به دالیل ضعف 

مدیریتي در حال افول بوده و تخریب و یا نابود مي شوند.
در رابطه با میزان فرسایش خاک کشور، ارقامتًا پنج میلیارد تن در 
سال اعالم شده است که 6/7 درصد از 75 میلیارد تن فرسایش خاک 
جهان )متوسط فرسایش خاک اروپا، استرالیا، امریکاي شمالي و آسیا 
به ترتیب 0/84، 2/73، 4/91 و 6/1 تن در هکتار در سال( است. در 
مقیاس جهاني فرسایش 75 میلیارد تن در سال خاک، موجب بروز 
خسارت مالي بالغ بر 400 میلیارد دالر مي شود که با در نظر گرفتن 
این اعداد، خسارات ساالنه وارده به کشور از محل فرسایش خاک 
بالغ بر 26 میلیارد دالر خواهد بود. مسلمًا در چنین شرایطي اولین 
سوالي که به ذهن خطور مي کند، این است که آیا با برنامه ریزي هاي 

یکپارچه مي توان جلوي این مخاطرات را گرفت؟
سد  مخازن  اولیه  حجم  کل  موجود،  اطالعات  و  آمار  براساس 
مترمکعب  میلیارد  تا سال 1384 حدود 27  احداث شده در کشور 
از 550 میلیون مترمکعب مخزن احداث شده در سال،  بوده است. 
در  و  پرشده  سوب  بار  آن  درصد  یعني30  مترمکعب  میلیون   165
صورت ادامه این وضع، متوسط نیمه عمر مخازن کشور در حدود 50 
سال خواهد بود. به بیان دیگر تاکنون حدود پنج میلیارد مترمکعب 
از کل مخازن احداث شده، از رسوبات پر شده اند. این میزان رسوب 
با  سد  پنج  ساالنه  که  است  آن  معناي  به  سدها  مخازن  به  ورودي 
ذخیره 50 میلیون مترمکعب از حیض انتفاع خارج مي شود. خسارت 
ناشي از انباشت رسوب در مخازن سدهاي در حال بهره برداري و 
برآورد مي شود.  ریال درسال  میلیارد  هزار  در دست ساختمان، 17 
در این جا نیز به این سوال باید پاسخي داد که آیا با برنامه ریزي هاي 
در  اجرا  مرحله  به  کالن  طرح هاي  چنین  که  مناطقي  در  یکپارچه 

مي آیند، نمي توان از بروز این معضالت جلوگیري کرد؟
فرسایش خاک عالوه بر پسرفت فیزیکي موجب پسرفت شیمیایي 
خاک و در نتیجه باعث کاهش مواد معدني، مواد غذایي و در نتیجه 
حاصلخیزي خاک نیز مي شود. کاهش عمق و حاصلخیزي خاک در 

دیم زارهاي با شیب بیش از پنج درصد موجب کاهش تولید محصول 
میلیون هکتار، معادل کاهش 800 هزار تن غله و  در سطح هشت 
کاهش  هم چنین،  است.  سال  در  ریال  میلیارد  از8000  بیش  معادل 
عمق و حاصلخیزي خاک در مراتع، موجب کاهش تولید علوفه در 
یا  معادل کاهش 1550 هزار تن علوفه و  میلیون هکتار،  سطح 62 
معادل بیش از11000 میلیارد ریال در سال است.  ارزش عناصر  ازت، 
 فسفر و پتاس خاک که ساالنه بر اثر فرسایش خاک از دست مي رود، 
حدود 50000 میلیارد ریال برآورد مي شود. آیا نمي توان از میزان این 

خسارات کاست؟
ایران با توجه به شرایط اقلیمي خاص خود داراي مشکالت زیادي 
از آب و  این سرزمین،  از کل  از جمله کم آبي مي باشد. 80 درصد 
هواي خشک و نیمه خشک برخوردار است. از طرف دیگر با تشدید 
روند فرسایش، میزان نفوذپذیري خاک به طور تصاعدي کاهش یافته 
و میزان رواناب هاي سطحي سریع و مخرب افزایش مي یابد. حدود 
91 میلیون هکتار از عرصه حوزه هاي آبخیز که 55/5 درصد از سطح 
و  موجود  شرایط  در  مي باشند.  سیل خیز  مي شوند،  شامل  کشور  را 
این  فرسایش،  میزان  و  سیل خیز  مناطق  سطح  افزایش  به  توجه  با 
و  مستقیم  رواناب  مترمکعب  میلیارد   22 از  بیش  ساالنه  عرصه ها 
سریع تولید مي نمایند که عالوه بر افزایش خسارات ناشي از سیل و 
فرسایش خاک، غالباً  غیر قابل استفاده بوده و از دسترس خارج شده 
و در نهایت سبب تشدید مشکل کم آبي مي شوند. با توجه به تشدید 
روند فرسایش، کاهش تصاعدي میزان نفوذپذیري خاک و افزایش 
میزان رواناب هاي سطحي، روند تغییرات حوادث سیل کشور طي 
50 سال و در دوره هاي 1331-1340، 1341-1350، 1351-1360، 
و   1026  ،442  ،251  ،193 به ترتیب   1371-1380 و   1361-1370
1341 واقعه بوده است. حال سوال این است که در قالب یک طرح 
و  پیش بیني  قابل  ناخوشایند  پدیده هاي  این  آیا  مدیریتي،  یکپارچه 

کاهش نیستند؟
آمار غیر رسمي از وجود بیش از 400 هزار حلقه چاه در کشور 
حکایت مي کند که از این تعداد بیش از 130 هزار حلقه غیر مجاز 
بوده که مجموعًا در حال پمپاژ ساالنه بیش از پنج میلیارد مترمکعب 
آب هستند. در سال 2005 میالدي چین، هند و ایران رتبه هاي اول 
تا سوم برداشت بیش از حد از منابع زیرزمیني آب را داشته اند. بر 
منابع  از سوي شرکت مدیریت  اعالم شده  آمارهاي  اساس آخرین 
آب ایران میزان اضافه برداشت هاي ناشي از حفر چاه هاي غیرمجاز 
غیر  و  مجاز  چاه هاي  است.  مترمکعب  میلیون   400 و  میلیارد  سه 
مجاز و برداشت بي رویه و کنترل نشده آب از منابع آب زیرزمیني، 
موجب توسعه بي رویه اراضي زراعي و افزایش تعداد دام در عرصه 
حوزه هاي آبخیز شده که نهایتًا روند بیابان زایي را تشدید کرده است. 
شدن  خالي  موجب  مي شود،  برداشت  چاه ها  این  از  که  آبي  میزان 
سفره هاي آب زیرزمیني و بیالن منفي آب در دشت هاي بزرگ کشور 
مي شود. از طرفي متوازن نبودن تغذیه و برداشت و خشکسالي هاي 
امر  این  که  مي کنند  وارد  مخازن  بر  را  مضاعفي  فشار  نیز  متوالي 
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موجب پایین رفتن سطح ایستایي سفره هاي زیر زمیني از حد معمول 
اثر  بر  مي شود.  دارند،  قرار  آن  روي  که  دشت هایي  نشست  فرو  و 
پدیده فرونشست، بخش آبرفتي و اسفنجي خاک که آب را در خود 
نفوذ مي دهد، متراکم شده و به شکل جبران ناپذیري قابلیت جذب 
غیرممکن  آن  احیاي  شرایط،  این  در  که  مي دهد  دست  از  را  آب 
مي باشد. در حال حاضر این پدیده که به تعبیري از آن به سونامي 
مي شود،300  برده  نام  زلزله خاموش  یا  و  زیرزمیني  آب  سفره هاي 
خراسان  همدان،  قزوین،  تهران،  دشت هاي  جمله  از  کشور  دشت 
رضوي، اردبیل، کرمان و یزد را دچار کرده و در حال توسعه است.
طبق آخرین مطالعات، در دشت تهران، نرخ ساالنه فرونشست 36 
سانتي متر است که از شهر مکزیک وسیتي که با 32 سانتي متر در  سال، 
رکورددار بیش ترین میزان فرونشست در دنیا بوده، فرا تر رفته است.
در این شرایط نیز این سوال مطرح مي شود که آیا این گونه آثار شوم، 
در  یکپارچه  برنامه ریزي  از  خارج  عمراني  طرح هاي  اجراي  نتیجه 

مناطق وسیع یا حوزه هاي آبخیز نیست؟
دریاچه هاي  مانند  کشور  طبیعي  دریاچه هاي  خشکي  بروز  در 
عمده  عوامل  از  درصدي  که  طبیعي  عوامل  از  نظر  صرف  ارومیه، 
محسوب مي شوند، مي توان عواملي را ارائه نمود که عمومًا در مورد 
صادق  شدن،  خشک  حال  در  یا  و  خشک  شده  دریاچه هاي  همه 
عدم  اراضي،  منابع  مدیریت  عدم  انساني  عوامل  جمله  از  هستند. 
مدیریت منابع آب و ساخت سدها و بندها بدون توجه به عوارض 
زیست محیطي از عوامل اصلي محسوب مي شوند. از عوارض ثانویه 
خشکي دریاچه ها و تاالب ها، زیان هاي تنوع زیستي و اقتصادي را 
مي توان در قالب تخریب فون و فلور منطقه، شور شدن خاک هاي 
تشکیل  نمک،  حاوي  بادهاي  ورزش  با  کشاورزي  حاصلخیز 
عدم  پدیده ها،  این  منشاء  متاسفانه  برد.  نام  ریزگردها  جدید  منابع 
برنامه ریزي یکپارچه فعالیت ها در یک منطقه و یا به تعبیري علمي تر 
در یک حوزه آبخیز است. هر یک از ارگان هاي ذیربط، با حداکثر 
توان مالي و نیروهاي متخصص به اجراي طرح هاي عمراني حیطه 
مسئولیت خود پرداخته ولي تأثیر سوء این فعالیت ها و مشاهده مکرر 
ویراني هایي که عموما غیر بازگشت هستند، به مسئله اي معمول در 

عرصه منابع پایه تبدیل شده است.
با توجه به معضالت رو به رشد موجود از یک طرف و با توجه به 
افزایش روزافزون حجم فعالیت ها و اعتبارات بخش حفاظت خاک 
و آب از طرف دیگر، ضرورت دارد تا راهکارهاي عملي و اساسي 
همراه با اصالح زیرساخت ها براي حفاظت و مدیریت منابع اراضي 
و هم چنین منابع خاک و آب کشور با هدف کاهش تخریب اراضي، 
کاهش هدر رفت منابع خاک و آب بررسي، تدوین و معرفي شوند. 
محیط  و  آب  خاک،  اراضي،  درامور  موجود  حاکمیتي  دستگاه هاي 
زیست را مي توان در وزارت خانه هاي جهاد کشاورزي، نیرو و صنایع 
بررسي  با  کرد.  معادن و سازمان حفاظت محیط زیست خالصه  و 
وظایف این دستگاه ها، متاسفانه هیچ کدام را نمي توان به عنوان متولي 
یافت.  اراضي  از  استفاده  و چگونگی  پتانسیل  تعیین  و  برنامه ریزي 

این دستگاه ها در قالب وظیفه مندي تعریف شده خود، صرفًا به انجام 
بهره برداري در عرصه هاي مربوطه پرداخته و  برنامه هاي عمراني و 
به دلیل بخشي بودن برنامه ها، دیدگاه حاکم در هر بخش به مدیریت 
است  ممکن  حتي  و  نشده  نگریسته  یکپارچه  به صورت  سرزمین 
دیگر  بخش هاي  یا  بخش  تخریب  موجب  بخش  یک  فعالیت هاي 

شود.
براي برون رفت از این معضل، لزوم وجود دستگاهي حاکمیتي با 
وظیفه مندي تعیین و نظارت یکپارچه بر کاربري اراضي در حوزه هاي 
آبخیز و برنامه بهترین شکل مدیریتي در این عرصه ها و جلوگیري از 
تخریب و پسرفت آن ها ضروري است. این دستگاه با در نظر گرفتن 
ابعاد کشاورزي،  در  توسعه کشور  اهداف مختلف  اراضي،  پتانسیل 
از  استفاده  با  و   ... و  معدن  صنعت،  زیست،  محیط  طبیعي،  منابع 
سامانه هاي برنامه ریزي چند هدفي و مد نظر قرار دادن توسعه پایدار 
تخریب  از  محکم،  آیین نامه هاي  و  مقررات  و  قوانین  بر  تکیه  با  و 
اراضي و ضعف مدیریتي در هر یک از کاربري ها جلوگیري نموده 
و سیاست هاي کالن و دستورالعمل هاي استفاده از اراضي در مناطق 
مختلف کشور را تهیه و ابالغ مي نماید. شعب این دستگاه، مدیریت 
حوزه هاي آبخیز کشور را در قالب حوضه هاي بسته و کامل صرف 
نظر از تقسیمات سیاسي و در چارچوب اهداف آن حوضه مدنظر 
قرار مي دهند. این دستگاه حاکمیتي بر چگونگي بهره برداري از اراضي 
به گونه اي نظارت دارد که هر یک از کاربري هاي کشاورزي، منابع 
طبیعي، محیط زیست، راه سازي، صنایع و معادن و شهري و روستایي 
در  و  نموده  فراهم  را  پایدار  توسعه  و  بهره وري  افزایش  موجبات 
این دستگاه  نام  از هر گونه فعالیت تخریبي جلوگیري شود.  نتیجه 
حاکمیتي را مي توان هر نامي که تداعي کننده مدیریت یکپارچه در 
حوزه هاي آبخیز باشد، در نظر گرفت. در سال هاي گذشته وظایفي 
غیر از مفاهیم فوق، از دستگاهي که نام آبخیزداري را در بر داشت، 
سازمان  در  دفتر حفاظت خاک  یک  از حد  نام  این  مي شد.  مطالبه 
جهاد  وزارت  در  آبخیزداري  معاونت  به  وقت،  مراتع  و  جنگل ها 
کشاورزي وقت و سپس به معاونت آبخیزداري در سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداري تغییر سطح داد. وظیفه مندي این دستگاه ها صرفًا 
اقدامات حفاظت خاک و آب در عرصه هاي جنگل ها و مراتع بوده و 
با توجه به اجراي آن در حوزه هاي آبخیز، به غلط اصطالح عملیات 
با  عملیاتي  چنین  اجراي  مسلمًا  و  مي شد  اطالق  آن  به  آبخیزداري 
عنوان عملیات حفاظت خاک و آب و در قالب فعالیت هاي سازمان 

جنگل ها و مراتع منطقي و غیر قابل اجتناب است.
حال با توجه به تعریفي که از مدیریت یکپارچه در حوزه آبخیز ارائه 
شد، بررسي این نکته نیز الزم است که آیا مي توان این وظیفه مندي 
را از هر یک از دستگاه هاي موجود چون سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداري، سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت نیرو طلب 
کرد؟ با توجه به آن چه ذکر شد، سطح این نوع از فعالیت ها فرابخشي 
بوده و عالوه بر تأثیر آن ها بر فعالیت هاي این سه دستگاه، بر فعالیت 
دستگاه هاي حاکمیتي دیگري چون صنعت، معدن، راه  و شهرسازي 
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از  یک  هر  در  وظایف  این  ادغام  لذا  و  است  تأثیرگذار  نیز   ... و 
و  مراتع  بود.سازمان جنگل ها،  نخواهد  موجود صحیح  دستگاه هاي 
به اجراي طرح هاي حفاظت  این بخش صرفًا  آبخیزداري صرفًا در 
خاک و آب در عرصه هاي منابع طبیعي مي پردازد. حتي حفاظت از 
منابع خاک و آب عرصه هاي زراعي و باغي از حیطه مسئولیت آن 
خارج بوده و به برنامه ریزي و مدیریت یکپارچه اي که مدنظر این 
مقاله است، نه پرداخته مي شود و نه در صورتي هم که اگر از ایشان 
خواسته شود، نمي تواند در حیطه منابع آب، محیط زیست، صنعت 
و معدن، راه و ... وارد شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز که 
ابعاد  به  است، صرفًا  آبخیز کشور  در عرصه هاي  از ذي نفعان  یکي 
در  برنامه ریزي  قبال  در  وظیفه اي  مي پردازد،  منابع  این  از  حفاظتي 
نیز  نیرو  وزارت  ندارد.  آب  و  خاک  اراضي،  منابع  از  بهره برداري 
مدیریت منابع آب کشور را در قالب وظایف حاکمیتي به عهده داشته 
و انتظار وظایف فرابخشي مدیریت یکپارچه منابع اراضي، خاک و ... 
از آن نمي رود. با نگاهي به شرح وظایف فعلي معاونت برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي ریاست جمهوري نیز انتظار تقبل این مسئولیت 
خطیر در شکل فعلي و در کنار وظایف پنج گانه آن نمي رود. لذا با 

آبخیز  حوزه هاي  در  یکپارچه  مدیریت  وسیع  ابعاد  گرفتن  نظر  در 
و  اراضي  عظیم  منابع  از  در حفاظت  فعالیت ها  این  که  پتانسیلي  و 
خاک و آب کشور دارند و به طور مبسوط به پاره اي از آن ها پرداخته 
شد، سازماني در سطح معاونت ریاست جمهور و با عنوان مدیریت 
یکپارچه حوزه هاي آبخیز مي تواند این مهم را به عهده گیرد. امید است 
با تشکیل چنین دستگاه حاکمیتي براي همیشه طرح هاي عظیم مرتبط 
با منابع اراضي، خاک و آب در قالب طرح هایي کپارچه و بررسي 
همه جانبه به مورد اجرا در آیند و منبعد شاهد معضالت عدیده اي 
و  رودخانه ها  خشکیدن  آب،  خاک،  اراضي،  منابع  تخریب  چون 
دریاچه ها و تاالب ها، تخلیه منابع آب زیرزمیني، فرونشست دشت ها، 
افزایش منابع ریزگردها و ... در سطوح ملي نباشیم. این معضالت 
ندارند.  تولید و سرمایه هاي کشور  منابع  رفتن  بین  از  نتیجه اي جز 
تشکیل  به  اقدام  معضالت  این  از  یک  هر  با  مقابله  براي  طرفي  از 
کارگروه هایي چون ستاد بحران در موضوعات مختلف از قبیل سیل، 
 ... و  ریزگردها  پیگیري  تاالب ها،  و  دریاچه ها  احیاي  زمین لغزش ، 
مي شود که این بار با صرف مبالغ هنگفت در پي رفع این معضالت 

برخواسته مي شود که نتیجه کار آن ها همیشه مثبت نیست!
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Report

I as Integrated Watershed Management

The influence of vast human activities had significant ecological problems on natural ecosystems. 
Woodcutting and destroying rangelands for rural, municipal and industrial development without considering 
their potential, caused land deterioration, decreasing vegetal cover and soil infiltration, lowering groundwater 
level, increasing flood volume and number, increasing agricultural drought, increasing landslides and soil 
erosion, decreasing land fertility and crop yield and increasing cropping expenses. Improper management of 
forest, range, agricultural and mining lands, neglecting water erosion control practices in road construction 
projects and facilitating sensitive lands to be eroded all cause accelerated erosion which destroy water, soil 
and financial resources.
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