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ترویج و توسعه آبخیزداری

گزارش

توسعه آبخیزداري با سرمایه گذاري خیرین
در استان هرمزگان

دفتر استانی انجمن آبخیزداری ایران- استان هرمزگان

مقدمه
از قدیم خیرین در این استان به ساخت مدرسه، مسجد و برکه ها 
آبخیزداري  شده  انجام  فعالیت هاي  به  توجه  با  داشته اند.  تمایل 
از  بهره گیري  الزمه  و  کار  بودن  بنایي  زیر  و  موجود  بسترهاي  و 
ظرفیت نزوالت آسماني بحث مشارکت خیرین، در اجراي طرح هاي 
آبخیزداري در سطح استان توسعه پیدا کرد و خیرین در این زمینه 
اعالم آمادگي نمودند و با تالش مضاعف و کمک هاي بي دریغشان 
نقش موثري در راستاي کنترل و مهار سیالب هاي فصلي و حفاظت 

منابع آب و خاک داشته اند.
با وجود توجه ویژه دولت به کنترل و مهار سیالب  ها و حفاظت 
منابع آب و خاک، میزان اعتبارات تخصیصي کافي نیست و از این رو 
با کمک خیرین مي توانیم کمبودها را جبران کنیم و خیرین و جوامع 
محلي در این راستا همواره یار و یاور دولتمردان بوده اند و خدمات 

ارزشمند آنها در این راه برکسي پوشیده نیست.
هرمزگان  استان  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  کل  اداره  رویکرد 
راستا  این  در  که  آبخیزاست،  حوزه هاي  جامع  مدیریت  درتحقق 
طرح هاي مشارکتي آبخیزداري با کمک خیرین و مشارکت مستقیم 
استان  سطح  در  آبخیزداري  فعالیت هاي  اجراي  اولوبت  در  مردم، 
قرار دارد. بدون شک مدیریت عرصه وسیع منابع طبیعي و گستره 
حوزه هاي آبخیز استان از یکسو و ضرورت سرمایه گذاري و توسعه 
آبخیزداري در کلیه مناطق استان از سوي دیگر، ارتقا سطح مشارکت 
پوشش  و  خاک  آب،  منابع  توسعه  و  احیا  حفظ،  جهت  در  مردم 

گیاهي را به امري اجتناب ناپذیر بدل نموده است.
بدون شک سرمایه گذاري خیرین در طرح هاي آبخیزداري، فصل 
جدیدي از فعالیت این بخش در کشور خواهد بود و این مهم گام 
آبخیزداري  سمت  به  دولتي  آبخیزداري  از  تغییرنگاه  در  موثري 

مردمي محسوب مي گردد.

مشارکت مردم در طرح هاي آبخیزداري 
وجود  و  هرمزگان  در  آبخیزداري  بومي  دانش  عظیم  گنجینه 
در  اقشارمردم  سایر  و  خیرین  مشارکت  مناسب  زمینه هاي 
امورمشارکت در سطح استان، قابلیت هاي فراواني را در این بخش، 
مختلف  جنبه هاي  و  است  نموده  ایجاد  مردم،  نیاز  با  متناسب 
مختلف  مناطق  در  آبخیزداري  توسعه  در  محلي  جوامع  مشارکت 
 4000 از  بیش  تاکنون  است.  مشهود  استان  جزایر  و  شرق  غرب، 
بشاگرد  منطقه  در  مردم  مستقیم  مشارکت  با  آبخیزداري  کوتاه  بند 
و در سطح حوزه آبخیزجگین اجرا شده است. بالغ بر1500 طرح 
آبخیزداري با اعطاي تسهیالت بانکي در سطح استان توسط مردم 
در زمینه هاي مختلف آبخیزداري اعم از تراس بندي و بهره برداري 
و  قنوات  و  چشمه ها  چاه ها،  آب دهي  تقویت  شیبدار،  اراضي  از 
سرمایه گذاري  سیل،  مقابل  در  کشاورزي  اراضي  ایمن سازي 
اعتبارات  محل  از  مردم  توسط  آبخیزداري  طرح   300 است.  شده 
بالعوض خشکسالي به انجام رسیده است. 88 پروژه آبخیزداري با 
مشارکت بسیج جوانان در سازندگي عملیاتي گردیده است.77 سازه 
دانشجویان  و  دانش آموزان  جهادي  اردوهاي  قالب  در  آبخیزداري 
در  15تا100  خودیاري  با  آبخیزداري  طرح  است.11  شده  اجرا 
ریالي  ارزش  که  رسیده  بهره برداري  به  استان  خیرین  توسط  صد 
 20 بر  بالغ  استان  آبخیزداري  طرح هاي  در  خیرین  سرمایه گذاري 
طرح  به  مي توان  زمینه  این  در  نمونه  بعنوان  است.  ریال  میلیارد 
طرح  و  بندرلنگه  شهرستان  توابع  از  انجیره  روستاي  آبخیزداري 

آبخیزداري رمچاه در جزیره قشم نام برد )جدول 1 و 2(

آبخیزداري با مشارکت خیرین در استان
دیرباز  از  هرمزگان  خطه  در  باران  استحصال  و  آب  اهمیت   
این  در  سرمایه گذاري  خیر  افراد  و  است  بوده  مردم  توجه  مورد 
امور  پسندیده ترین  از  یکي  بعنوان  مسجد  ساخت  از  پس  را  زمینه 
خیریه، به آن مي پردازند. وجود برکه هاي متعدد و فراوان در پیرامون 
مراکز جمعیتي و راه هاي ارتباطي استان که توسط خیرین ساخته و 
نگهداري مي شوند گواه این امر است. امروزه با نهادینه شدن فعالیت 
یک طرف  از  اینگونه طرح ها  با  مردم  آشنایي خوب  و  آبخیزداري 
و خشکسالي ها و بي آبي هاي مکرر از طرف دیگر، افراد خیر را به 
سوي احیا طبیعت سوق داده است که در استان هرمزگان با استفاده 
از مشارکت و سرمایه گذاري 15 تا 100درصد در مجموع 11 پروژه 
با ارزش سرمایه گذاري بالغ بر20 میلیارد ریال اجرا گردیده است که 
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جدول 1-طرح ها و پروژه  هاي آبخیزداري اجراشده با مشارکت مردم، افراد خیر وجوامع محلي

حجم/ تعداد طرح/ پروژهمحل اجرانوع مشارکتردیف
عملیات

مالحظاتواحد

بندرلنگه،بستک و قشم، خودیاري افرادخیر1
بندرعباس و سییریک

با ارزشي بالغ بر 20 میلیارد ریالطرح11مهار و بهره برداري از سیالب

مشارکت مستقیم مردم 2
و جوامع محلي

دستگاه3000بندکوتاه ) دربند و کش بند(بشاگرد

دستگاه55بندخاکي و سرریز چشکقشم

تراس بندي و بهره برداري از اراضي بندرعباس و حاجي آباد
شیبدار

هکتار2200

بشاگرد، سیریک و حاجي 
آباد

پرورش آبزیان در منابع آبي 
استحصال طرح هاي آبخیزداري

مورد6

بسیج جوانان در 3
سازندگي و اردوهاي 

هجرت

دستگاه88سدها و بندهاي سنگي مالتيسطح استان

اردوهاي جهادي دانش 4
آموزي ودانشجویي

دستگاه77سدها و بندهاي سنگي مالتيبشاگرد، میناب و رودان

بندرعباس،میناب، رودان و اعطاي تسهیالت بانکي5
حاجي آباد

ایمن سازي اراضي زراعي در برابر 
سیل و تقویت منابع آب چاهها، 

چشمه ها و قنوات

به ارزش 30 میلیاردریالطرح1500

اعتبارات بالعوض 6
خشکسالي

سرمایه گذاري مردم از محل طرح300سطح استان
پرداخت خسارت

جدول 2-اثرات و نتایج مشارکت افراد خیر و جوامع محلي در احیاي حوزه هاي آبخیز استان هرمزگان

هکتار2600استحصال اراضي و ایجاد بستر مناسب کشت در پشت بندهاي احداثي بشاگرد

تن در سال12محصول سیر تولیدي در پشت بندهاي احداثي بشاگرد

تن در سال30محصول خرماي تولیدي در پشت بندهاي احداثي بشاگرد

تن در سال8مرکبات و سایر محصوالت باغي در پشت بندهاي احداثي بشاگرد

تن در سال11000محصول نارنگي تولیدي در اراضي شیبدار تراس بندي شده منطقه سیاهو ومیمند

مترمکعب20000000حجم رسوبات مهار شده توسط بندهاي کوتاه مردمي در سطح حوزه آبخیز سد جگین

مترمکعب در سال32000000حجم آب استحصال شده توسط طرح هاي آبخیزداري با مشارکت جوامع محلي
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جدول 3- طرح هاي آبخیزداري با مشارکت خیرین در استان هرمزگان

درصد مشارکت شهرستانتعداد سازهنوع سازهعنوان طرحردیف
خیرین

ارزش سرمایه گذاري ) 
میلیون ریال(

توضیحات

15150بستک1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه جناح11

1003000بستک1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه جناح22

401300بستک1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه جناح34

501500بستک1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه جناح45

سد زمزم1009500بندرلنگه1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه انجیره5

1001000قشم*1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه روستاي 1500رمچاه61

1001500قشم*1سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه روستاي رمچاه72

1001650بستک5سد خاکيطرح آبخیزداري حوزه الور شیخ8

سدسنگي مالتي و طرح آبخیزداري حوزه کوه بدو9
بند خاکي

100270بندرلنگه2

پخش سیالب و طرح آبخیزداري حوزه گزیر10
تغذیه مصنوعي چاه

100600بندرلنگه1

40400بستک1پخش سیالبطرح آبخیزداري حوزه هنگویه11

1520330جمع کل

جدول 4- پروژه هاي در دست اجرا توسط خیرین استان هرمزگان
درصد مشارکت شهرستانتعداد سازهعنوان طرحردیف

خیر
ارزش سرمایه گذاري 

)میلیون ریال(
توضیحات

بند خاکي با سرریز 1002500بندر لنگه1طرح آبخیزداري حوزه بن کوه1
جانبي

1005000قشم1طرح آبخیزداري حوزه دوستکوه2

27500جمع کل

جدول 5- پروژه هاي آماده  اجرا توسط خیرین استان هرمزگان

درصد مشارکت شهرستانتعداد سازهعنوان طرحردیف
خیر

ارزش سرمایه گذاري
)میلیون ریال(

توضیحات

1001700سیریک1طرح آبخیزداري حوزه سیریک1

طرح آبخیزداري حوزه پشته موال  حوزه 2
دشت تازیان

501000بندرعباس1

22700جمع کل
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شکل 2- پخش و بهره برداري از سیالب و تغذیه چاه دشت گزي

شکل 1- سد خاکي روستاي انجیره بندرلنگه با مشارکت فرد خیر

با اجراي این پروژه ها سالیانه بیش از 12 میلیون مترمکعب رواناب 
استحصال مي گردد. همچنین دو طرح آبخیزداري نیز با مشکارکت 
اجرا  دست  در  ریال  میلیون   7500 ریالي  ارزش  با  استان  خیرین 

مي باشد. در جداول ذیل ویژگي هاي طرح هاي آبخیزداري با مشارکت 
خیرین ارائه گردیده است )جداول 3 تا 5 و اشکال 1 و 2(.


