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  چکیده 

بروز  م،یاقل رییجمله تغ نوظهور از يهادهیاز پد یمنابع، بروز اثرات ناش تیمنابع، محدود يتقاضا برا شیروند رو به افزا

دست  يها از راه یکیاست.  دهیرا ضرورت بخشهاي آبخیز  حوزهجامع و منسجم در  تیریمد کیوجود  و غیره زگردهایر

که بخشی پژوهش حاضر  نرویبا اهداف و برنامه مشخص است. از ا ارسازمان ک کی جادیجامع و منسجم ا تیریبه مد یابی

می باشد بصورت  مناسب براي مدیریت جامع حوضه هاي آبخیزاز یک پروژه ملی و کالن در راستاي تدوین سازمان کار 

انجام شده  يها یبراساس بررسگرگانرود تدوین شده است.  حوضه رودخانهپایلوت و نمونه براي حوزه آبخیز چهل چاي از 

در  ریآبخ يها زهحو تیریمدمناسب سازمان کار  ،ات متخصصان و خبرگانحاصل از نظر يها پرسشنامه لیو تحل هیو تجز

در سطح ریاست این شورا  شد. پیشنهاد و ابعاد و الزامات آن تدوین دهستان –و بخش  شهرستاناستان،  ،یچهار سطح مل

اشاره شده، سازمان کار حوضه  زیآبخ يها حوضه تیریبا توجه به سازمان کار مدبه عهده ریاست محترم جمهور است. ملی 

 ای ندهیحوضه و نما نیا سیبعنوان رئ نودشتیفرماندار شهرستان م نرویاز ا .ردیگ  یدر رده شهرستان قرار مچاي  چهل

با توجه  نی. همچنباشند یه مضحو نیسازمان کار ا يمرتبط، بعنوان اعضا یخصوص و یدولت يها ادارات و سازمان سیرئ

 نودشتیم دهستان، بخشدار_است، در سطح بخشو کوهسارات واقع شده  نودشتیم يها حوضه در بخش نیا نکهیا هب

  .پیشنهاد شده است 1CHحوضه  ریز ریو بخشدار کوهسارات بعنوان مد CH 3و  2CH يها رحوزهیز ریبعنوان مد

  

  چهل چاي. ،یسازمان کار، سطح مل ت،یریمدکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

انسان منجر به استفاده  یستیز يازهاین نیو لزوم تأم تیدر حال توسعه، رشد جمع يکشورها ژهیو به و ایدر سراسر دن

آب، کاهش  تیفیکاهش ک ،یاراض يزیشونده، کاهش حاصلخ دیخاك تشد شیشده است. فرسا نیاز منابع سرزم یاصول ریغ

از  یبرخ یو اجتماع يسامان اقتصاد رییو تغ ینیزمریها، کاهش منابع آب ز لیوقوع س یحجم و فراوان شیافزا ،یستیتنوع ز

از جمله  زین رانی). کشور ا1396و همکاران  نیعدالدهستند (س نیاز منابع سرزم یاصول ریاستفاده غ یمنف يامدهایپ

 رانیاز گستره ا یبا مشکالت نام برده مواجه است. کمبود آب در بخش قابل توجه ياست که در سطح گسترده ا ییکشورها

 نییپا دمانباشد، ران یم يادیکه همراه  با مشکالت ز ازیجبران کمبود آب مورد ن يفراوان برا يسدها جادیو بدنبال آن ا نیزم

و  لیس عیتعداد قابل توجه وقا ران،یا یطیمح ستیز يداریپا نییخاك، رتبه پا شیفرسا ينرخ باال ،يآب در بخش کشاورز

مختلف با آن مواجه هستند. این موارد  لیبه دال رانیاز کشور ا یاست که سطح قابل توجه يآن از جمله موارد يها خسارت

هاي جاري نتوانسته است شرایط مناسبی را در مدیریت بهینه  و برنامه ها، سیاست ها تالشحاکی از این است که با وجود همه 

یر جدید مناسب دیگري را انتخاب نمود. تجربیات  جهانی  منابع آب و خاك فراهم آورد و ضرورت دارد تا با فکر و اندیشه نو مس

 تیری(طرح مد باشد یم زیآبخ يها مدیریت  منابع حوضه  دردهد که  این  مسیر،  انتخاب  رویکرد  مدیریت  جامع   نشان  می

 کردیبه رو یکیدرولوژیمنابع آب و چرخه ه تیریاز تمرکز بر مد ز،یحوضه آبخ تیری). مد1387 زیآبخ يجامع حوضه ها

است  افتهیتکامل  زیحوضه آبخ ياز مرزها يچشم انداز کیدر  یو اجتماع یکیزیف ،یکیولوژیعناصر ب تیریمد یفعل کپارچهی

)2002 Ffolliott et al..( مختلف،  طیتحت شرا زیجامع حوضه آبخ تیریموفق مد ياستراتژ کی يساز ادهیتوسعه و پ يبرا

تمام عناصر موجود در حوضه  یشوند که به نوبه خود مستلزم بررس شخصم یاهداف به روشن ح،یصح یبر اساس دانش دیبا

   ت.اس یو جوامع محل نفعانیذ دیو عقا ازهایدرنظر گرفتن ن نیآنها و همچن یزمان راتییو نحوه تغ زیآبخ

 باشد، یم یالملل نیو ب یمل اتیروز و تجرب از علوم و فنون به يبردار بهره ازمندین نکهیهدف عالوه بر ا نیبه ا یابی دست

 ایو  دیروز، جد به ياز علوم و فناور يریگ و بهره یهست تا با آگاه زیسازمان کار با اهداف و برنامه مشخص  ن کی ازمندین

 ،یقبل يها برنامه قیو تلف عیبمنظور تجم زیآبخ يحوضه ها يسازمان کار برا کی. وجود دیمشکالت فائق آ نیبر ا شده یبوم

در گستره سازمان  یکار گروه يساز نهیو نهاد قیآن، تشو ریو نظا ينگر یتخصص ها، يکار يو مواز  يکار از دوباره يریجلوگ

با  د،یپر کردن خالءها و لحاظ کردن مسائل و مشکالت جد ها، یاست، تا ضمن رفع نقاط ضعف، حذف  همپوشان يضرور

 رو نی. ازادینما يگذار لیرا ر ندهیدر آ مدیریت منابع آب و خاك در قالب واحد کاري حوضه آبخیز ریمس ،یپژوه ندهیآ کردیرو

سازمان  نیو تدو هیجانبه، ته همه کردیرو کیبا  ر که بخشی از طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز است،حاض مقاله

سازمان و اهداف مورد نظر، اسناد  يراهبرد يها برنامه ينظر یمبانبا استفاده از را  زیآبخ يها جامع حوضه تیریمدکار 

  . مدنظر قرار داده است ربطان ينظران، خبرگان، ذ صاحب اتیاستفاده از تجرب زیوزارت متبوع و ن یقانون فیو تکال یباالدست

  

 ها و روش کار داده - 2

، 30ً ییایجغراف تیهکتار در موقع 25680کشور با وسعت حدود  یکوهستان يها هضاز حو یکی يچهل چا زیحوضه آبخ

حوضه از شمال به شهر  نیواقع شده است. ا یعرض شمال 37، 15ْالی َ 36، 57ْ، 30َو ً یطول شرق 55، 37ْ، 30َالی ً 55، ْ 22َ

  چاي و از جنوب به حوزه دشت حلقه، از شرق به حوزة آبخیز رودخانه چهل وخان  مینودشت، از غرب به ارتفاعات محمد زمان

استان گلستان قرار  نودشتیدر جنوب شهرستان م یاسیس ماتیه از لحاظ تقسضحو نیگردد. ا آبخیز تیل آباد محدود می

واحد هیدرولوژیکی یا  سهبه  وضهباشد. این ح مینودشت می 92گرگانرود بوده که با نام حوزة آبخیز  حوضه رودخانهگرفته و در 

ها به ترتیب  هضتقسیم شده است که مساحت هر یک از زیرحو CH3و  CH1 ،CH2افی شامل زیرحوزه واحدهاي فیزیوگر



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

باشد  متر می 2550متر و حداکثر ارتفاع حوزه  190باشد. حداقل ارتفاع حوزه   هکتار می 37/6675و  57/7125، 18/11882

  باشد. کیلومتر می 5/675 ها ههو همچنین طول کل آبرا

  
  آن يها رحوزهیو ز يچا ارتفاع حوضه چهل یها و مدل رقوم شبکه آبراهه) 1شکل (      

  

انجام  قاتیتحق یدر ابتدا با بررس ،چهل چاي زیآبخي  حوضه تیریسازمان کار مد نیو تدو هیته يپژوهش برا نیدر ا

از  یمرتبط و آگاه يها مصاحبه با متخصصان، خبرگان، سازمانها و ارگان ،یدانیم يدهایها، بازد کارگاه ها، یشیشده، هم اند

و  هیفلوچارت اول نیشد. در ادامه با تدو ستخراجا زیآبخ يها حوضه تیریسازمان کار مدویژگی ها، ابعاد و الزامات نظرات آنها، 

 بیبا ترک تیقرار گرفت و در نها ینیمورد بازب زیآبخ يها حوضه نفعانیذ ندگانیها و نما ها، گروه ها، ارگان ارائه آن به سازمان

ها  حوضه هیکل يسازمان کار در ابتدا برا ي). قابل ذکر است که روند نما2شد (شکل  نیو تدو هیته یی، فلوچارت نهانظرات آنها

حوضه چهل  تیریمرحله سطح سازمان کار مد نیشد. پس از ا هتهی دهستان –شهرستان و بخش  ،یاستان ،یو در سه سطح مل

  شد.  نیتدو و هیته فیسازمان کار آن همراه با شرح وظا يگرگان رود مشخص و روند نما يچا

  

  یافته ها - 3

گرگانرود را بر اساس نتایج حاصل از بررسی  رودخانه ، ساختار سازمان کار حوضه آبخیز چهل چاي از حوضه2شکل 

دهد. همانطور که روي این شکل مشخص  نشان می غیرهها و  سازمانخبرگان،  هاي اسناد فرادستی، تجزیه و تحلیل پرسشنامه

است، سازمان این حوضه از سطح شهرستان و با مدیریت فرمانداري مینودشت شروع و تا سطح بخش و مدیریت بخشدارهاي 

  کوهسارات و مینودشت ادامه دارد. 
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ساختار سازمان کار 
حوضه چهل چاي

فرماندار :  مدیر حوضه
شهرستان مینودشت

رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت مینودشت

مدیر اداره آب منطقه اي 
مینودشت

مدیر اداره راه و شهرسازي 
مینودشت

رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداري شهرستان 

مدیر جهاد کشاورزي مینودشت

رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست مینودشت

نماینده شوراي اسالمی 
مینودشت

رئیس اداره بنیاد مسکن و 
انقالب مینودشت

نمایندگان جوامع محلی

رئیس اداره میراث فرهنگی 
مینودشت

رئیس سازمان امور عشایري 
شهرستان مینودشت

نمایندگان سازمان هاي مردم 
نهاد مینو دشت

دهستان  - سطح بخش

سطح شهرستان

بخشدارهاي :  مدیر حوضه
مینودشت و کوهسارات

متخصص آبخیزداري شهرستان 
مینودشت

بخشدار : مدیر زیرحوزها
مینودشت

شوراي اسالمی بخش 
مینودشت

دهیار روستاهاي ذینفع

نماینده تسهیلگران روستایی 
بخش مینودشت

نماینده شوراي اسالمی 
روستاهاي ذینفع

بخشدار : مدیر زیرحوضه
کوهسارات

شوراي اسالمی بخش 
کوهسارات

دهیار روستاهاي ذینفع

نماینده تسهیلگران روستایی 
بخش کوهسارات

نماینده شوراي اسالمی 
روستاهاي ذینفع

CHو  CH2زیرحوزه هاي
3

CH1زیرحوضه 

بخشدار
 

  ي آبخیز چهل چاي حوضه : روند نماي سازمان کار مدیریت2شکل 

  ريیگنتیجه - 4

رود است. براي رسیدن رودخانه گرگان چهل چاي از حوضهآبخیز ي  هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین سازمان کار حوضه

به این هدف از اسناد فرادستی و نظرات خبرگان و متخصصان آبخیزداري استفاده شد.  بر اساس نظرات خبرگان حاصل از 

ه هاي آبخیز در چهار سطح ملی، استان، شهرستان و ضپرسشنامه ها و اسناد فرادستی، سازمان کار مدیریت حوتحلیل  تجزیه و

دشت واقع در استان نویتنها در محدوده شهرستان م يچا چهل زیه آبخضحو نکهیبا توجه به ادهستان تدوین شد.  _بخش 

چهل  سازمان کار حوضه ز،یآبخ يها حوضه تیریمد يشده برا هیتهکلی  ي)، بر اساس روند نما1(شکل  ردیگ یگلستان قرار م

بعنوان  نودشتیفرماندار شهرستان م نرویا از و تا سطح بخش ادامه پیدا می کند. آغاز نودشتیاز سطح شهرستان م چاي

چهل  زیه آبخزوح تیریسازمان کار مد يمربوطه به عنوان اعضا يها رسازمانیسا ندهینما ای سیو رئ يچا چهل زیآبخ  هزرحویمد

   .باشند یم يچا

 ماتیحوضه است که از نظر تقس ریسه ز يدارا نودشتیشهرستان م يچا حوضه چهل براساس مطالعات انجام شده،

در  يهزار هکتار از وسعت حوضه چهل چا 17دشت و کوهسارات قرار گرفته است. حدود نویم يمرکز يها در بخش یاسیس

سطح  نیتر نییحوضه در پا نیا تیریمد نرویهکتار در حوضه کوهسارات قرار دارد. از اهزار  8دشت و نویم يبخش مرکز

 رحوضهیز نکهی. با توجه به اباشد یو کوهسارات م نودشتیم يمرکز ي(سطح دهستان و بخش) با بخشدارها يسازمان کار

CH2 ي رحوضهیاز ز يادیو قسمت ز CH3 رحوضهیز از یو مساحت قابل توجه نودشتیدر بخش م  CH1 در بخش
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 تیریو مد نودشتیم يمرکز يبا بخشدار CH3 و  CH2ي ها رحوزهیز تیریبهتر است که مد نرویکوهسارات قرار دارد، از ا

 نفع،یذ يروستاها يارهایده ،سطح نیهر حوضه در ا تیریکوهسارات باشد. در سازمان کار مد يبا بخشدار  CH1يرحوضهیز

 ياعضا گریمردم از د ندگانیبعنوان نما ییروستا لگرانیتسه نفع،یذ يروستاها یاسالم يبخش، و شورا ،یاسالم يشوراها

  .باشند یآن م يها رحوضهیو ز يچا چهل زیسازمان کار حوضه آبخ

  

  منابع مورد استفاده

و  يسـاز  مـدل  يکردهـا یاصـول و رو  زهـا یجـامع آبخ  تیریو مد یابیارز .1396. م، بايو م.،  ،شهابیعباسی، .، حاجا، سعدالدین .1
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Development of an organisational structure for integrated 
watershed management (Case study: Chehelchai 

watershed) 
 

Abstract  
The increase in demand for resources from one hand and resource constraints, effects of 
emerging phenomena such as climate change, dust storms and etc. from the other hand has 
necessitated an integrated watershed management programs. Establishing a work organization 
with specific goals and objectives is a way to achieve an integrated watershed management. 
To this end, the present pilot study,  in line with one of main aims of the National Mega-
project on Integrated Watershed Management which intends to explore out an appropriate 
management organisation for integrated watershed management, has been carried out for the 
ChehelChai watershed, a subwatershed of the GorganRoud river basin. Based on the survey 
and analysis of questionnaires that elicited the viewpoints of experts, a Watershed 
Management Work Organization was proposed at four levels of national, provincial, township 
and rural district. The president will chair the organisation. According to the work 
organization of watershed management, the organization work of the Chehelchai watershed 
starts from the township level. Therefore, the governor of Minoodasht town as the head of the 
Chehelchai integrated watershed management organisation and the representative or chairman 
of related governmental departments and offices and private organizations are members of the 
proposed work organization at the this watershed. Since, this watershed is located within the 
jurisdiction of the Minoodasht and Kohsarat districts, at the rural district level, the 
Minoodasht district head will act as the manager of CH2 and CH3 sub watershed and the 
Kohsarat district head will act as the manager of the CH1 sub watershed.   
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