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  چکیده 

تأثیر قرار داده  ویژه در خاورمیانه و ازجمله ایران تحت  بحران آب واقعیتی است که زندگی انسان معاصر را به

هاي عمده شامل عدم تناسب منابع با هاي انجام شده چالش است. با توجه به وضعیت موجود و بررسی 

گذاري در مخازن سدها، خشکسالی و و هدررفت خاك و رسوبمصارف، تبخیر شدید ، فرسایش شدید اراضی 

هاي کوتاه در وقوع خشکسالی، عدم بهره برداري بهینه از رواناب در سیل و خسارات ناشی از آنها، دوره بازگشت 

حوزه می باشند. عالوه بر این مدیریت رواناب هاي سطحی و سیالبهاي فصلی در حوزه هاي آبخیز مرزي و 

ه برداري از آن در راستاي مقابله با پیامدهاي خشکسالی و کم آبی، آبخیزداري و حفاظت خاك در سواحل و بهر

حوزه هاي ساحلی در راستاي حفاظت از سواحل، کنترل فرسایش خاك در اراضی ساحلی و کاهش رسوبگذاري 

در مناطق ساحلی و در سواحل و بنادر،پیشگیري و مهار سیل و جلوگیري از خسارات ناشی از سیالب و رواناب 

سایت هاي بندري، آبخوان داري و پخش سیالب بر عرصه آبخوان هاي ساحلی در جهت تغذیه آبخوان و مهار 

پیشروي جبهه آب شور دریا به سمت آبخوان هاي ساحلی، حفظ تعادل و توازن اکولوژیک عرصه هاي طبیعی 

ي براي تصویب و ایجاد طرح ملی سواحل و استان هاي مرزي کشور از جمله دالیلی جهت تصمیم گیر

آبخیزداري در حوزه هاي آبخیز مناطق مرزي و سواحل بوده که امید است در برنامه ششم توسعه نیز مطابق 

برنامه ساالنه پیشنهادي وزارت جهادکشاورزي اعتبارات مورد نیاز در اولویت کاري قرار گیرد. مقاله مورد نظر در 

  ور و نیز وضعیت موجود اجراي این طرح در کشور می باشد.راستاي پیگیري و تدوین طرح مذک

  

   آبخیزداري، طرح حوزه هاي مرزي، سواحل و بنادرکلیدي:  گانواژ
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه 

ها، متعاقب آن بروز  نظمی بارش ناپایداري شرایط اقلیمی حاکم بر کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی آن نظیر بی

بشدت  "هی تنک و غالبادرازمدت در برخی نقاط آن) و یا وقوع سیالبهاي ویرانگر، پوشش گیا "هاي متوالی (بعضا خشکسالی

در عرصه هاي منابع طبیعی بـــویژه در روستاها با توجه به فقر، کم سوادي و امروزه بیکاري روبه رشد حاکم بر تخریب شده 

عت و...  فرسایش شدید آبی در مناطق کوهستانی و این جوامع و در نتیجه آن دخالتهاي بیرویه و غیراصولی آنان در طبی

  فرسایش بادي در مناطق بیابانی کشور را  تشدید نموده است. 

پدیده سیل تحت تاثیر جریان آبهاي سطحی است که خود تحت تاثیر میزان بارندگی در مناطق مختلف، پراکنش  "اصوال

ش گیاهی کشور می باشد. بطور کلی آبهاي سطحی وسیالبهاي آن در طول سال و همچنین وضعیت توپوگرافی، ادافیکی و پوش

اینکه پدیده خشکسالی (کمبود  "مضافا.کند ویرانگر سریعاً از دسترس خارج شده و کمتر فرصت نفوذ به داخل خاك را پیدا می

و استقرار یک توده  رطوبت مستمر و غیرطبیعی) را نیز داریم که در نتیجه تغییرات آب و هوایی ناشی از گردش عمومی اتمسفر

هواي گرم و خشک حادث می شود. براساس مطالعات انجام شده از مناطق شمالی به سمت مناطق جنوبی کشور به تدریج بر 

  ها افزوده می شود.  فراوانی خشکسالی

ذیه نکته دیگر اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک بدلیل استمرار اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی نسبت به تغ

ها توسعه و یا بهره برداري از  با مشکل افت شدید سطح آب مواجه بوده و در نتیجه در بسیاري از دشت "طبیعی آنها، دائما

این توهم را ایجاد می کند که این دشت ها غیرتولیدي بوده و شرایط  "منابع آب زیر زمینی ممنوع شده است. این موضوع بعضا

است. در این راستا آبخیزداري و پخش سیالب در آبخوانها می تواند تا حدود بسیار زیادي  بیابانی شدید بر آنها حاکم شده

هاي متخلخل مخازن زیرزمینی را فراهم سازد به نحوي که بصورت پایدار در  استفاده بهینه و توامان از منابع طبیعی و الیه

  ه و یا تخلیه از طریق قنوات و چشمه سارها میسر می کند.برداري از آنها را با حفرچا آبخوانها، ضمن احیاء مجدد حوزه، بهره

:سیاست هاي کالن آبخیزداري  

  ترویج مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز در کشور )1

تغذیه آبخوانها و مقابله با پیامدهاي خشکسالی در راستاي حفظ تعادل  پیشگیري و مهار سیل، بهره برداري از سیالب، )2

  اکولوژیک عرصه هاي منابع طبیعی

  کنترل سیالب در سرشاخه هاي آب شیرین قبل از تماس با گنبدهاي نمکی و ورود به رودخانه هاي شور )3

  مدیریت رواناب و سیالب حوزه هاي آبخیز شهري و روستایی و ایمن سازي آبادیها از حوادث سیل )4

  حفاظت خاك و مهار فرسایش و رسوب بویژه در حوزه آبخیز سدهاي مخزنی )5

 اضی و بهره برداري از اراضی متناسب با استعداد سرزمیناصالح کاربري ار )6

 

 حوزه هاي آبخیز مرزي وساحلی : 

را به خود اختصاص داده که  کیلومتر از سواحل آب هاي گرم خلیج فارس و دریاي عمان و ساحل خزر 5800حدود  •

  جزیره بزرگ و کوچک می باشد. 20عالوه بر این موضوع برخوردار از 

کیلومتر از ساحل که داراي اقلیم مرطوب است مابقی  30به جز نوار باریک ساحلی به عمق حدود  از لحاظ اقلیمی •

  داراي مناطق کوهستانی و جلگه هاي نسبتاً مرتفعی است که در زمره مناطق گرم و خشک قرار می گیرند.

نیز می رسد. میزان بارندگی میزان رطوبت در نوار ساحلی جنوبی در تابستان بسیار باال بوده و حتی به صد در صد  •

میلی متر در برخی گزارشات برآورد شده است که از این میزان نزوالت با فرض  180تا  205متوسط سالیانه حدود 

میلیارد متر  20هزار کیلومتر مربعی حوزه هاي آبخیز حدود  100میلی متر بارندگی ساالنه در سطح حدود  200
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 استان اردبیل 

میلیارد متر مکعب آن بر اثر  13متوسط بر اساس آمارهاي موجود حدوداً مکعب تولید آب می گردد که به طور 

میلیارد متر مکعب در سطح حوزه  1.4میلیارد باقی مانده حدوداً  7تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود و از 

تمام آن میلیارد متر مکعب مانده را رواناب هاي سطحی تشکیل که معموالً  5.6هاي آبخیز نفوذ می کند وحدود 

میلیارد متر مکعب رواناب تولید شده قابل استفاده و مابقی به  1.6قابل استفاده نیست. حسب آمار موجودحدود 

 لحاظ عبور از تشکیالت نمکی و گچی شور و تلخ قابلیت استفاده ندارند. 

دد و قسمتی از حوزه آبخیز به حوزه هاي آبخیزي گفته می شود که به مرزهاي کشور منتهی می گر حوزه هاي آبخیز مرزي :

 در کشور همسایه قرار دارد.

به حوزه هاي آبخیزي گفته می شود مشرف به خط ساحل است ورودخانه اصلی حوزه آبخیز  حوزه هاي آبخیز ساحلی :

 مستقیما وارد دریا می گردد.

 3د.براین اساس حوزه هاي درجه تماب  به عنوان حوزه هاي عملیاتی در نظر گرفته ش 3در این طرح حوزه هاي آبخیز درجه 

 تماب در مناطق مرزي وساحلی کشور شناسایی وتعیین گردید.

 
 جدول مساحت حوزه هاي مرزي ، سواحل و جزایر کشور به تفکیک استان

  

  

  

درصد  haجمع مساحت  haمساحت محدوده طرح  استان
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 ویژگی هاي حوزه هاي ساحلی

  برخورداري از منابع غنی تنوع زیستی منجمله جامعه گیاهی مانگرو •

  ذخایر عظیم گاز و سایر معادن و منابع با ارزش اقتصاديوجود  •

   برخورداري از شرایط اقلیمی ویژه براي تولید محصوالت کشاورزي خارج از فصل •

   تخلیه رواناب هاي فصلی استان هاي همجوار از طریق رودخانه هاي فصلی •

رجایی،بندر انزلی ، کشتی سازي، معادن و وجود مناطق آزاد تجاري و صنعتی در کیش، قشم،چابهار بندر شهید  •

   فلزات و منطقه ویژه اقتصادي جاسک، الوان و ...

  استقرار مجموعه هاي عظیم صنایع مانند پاالیشگاه نفت، گاز، آلومینیوم، فوالد . •

 چالش هاي حوزه هاي مرزي وساحلی :

خط مقدم تعامل کشورباجهان  لی وپیشانیرملی درروابط بین الملنمادي ازاقتدا نواحی مرزي وساحلی کشوربه عنوان

استراتژي توسعه وسرمایه گذاري دراین نواحی باتأکیدبرتوسعه مناطق مرزي ازمهمترین رویکردهاي کالن  .به حساب میآیند

آمایشی کشور به شمارمیرودکه ضمن کمک به ایجادتعادل هاي منطقه اي،استفاده ازموقعیت جغرافیایی کشور،استفاده 

 مساحت ساحلی مرزي جزایر

haدرصد مساحت haدرصد مساحت haدرصد مساحت 

 3.5 880434.5     5.8 880434.5     آذربایجانشرقی

 4.7 1177751.0     7.8 1177751.0     آذربایجانغربی

 4.2 1040052.7 0.1 8860.0 6.8 1031192.7     اردبیل

 5.9 1471152.9     9.7 1471152.9     ایالم

 4.7 1184847.8 12.2 1180773.3     2.1 4074.4 بوشهر

 4.5 1122646.1     7.4 1122646.1     جنوبی خراسان

 1.7 417096.3     2.8 417096.3     شمالی خراسان

 9.5 2372180.4     15.7 2372180.4     رضوي خراسان

 11.2 2795762.6 18.9 1826344.5 6.4 969418.1     خوزستان

 20.5 5129695.0 14.4 1389537.2 24.7 3740157.8     سیستانو بلوچستان

 2.1 534715.2     3.5 534715.2     کردستان

 3.4 854651.5     5.6 854651.5     کرمانشاه

 5.1 1269891.5 7.2 698329.7 3.8 571561.8     گلستان

 4.0 1009085.3 10.4 1008412.7   672.5     گیالن

 2.2 559359.7 5.8 559359.7         مازندران

 1.2 308138.3 3.2 308138.3         نوشهر

 11.5 2879449.6 27.8 2685796.0     97.9 193653.6 هرمزگان

 100.0 25006910.3 100.0 9665551.4 100.0 15143630.8 100.0 197728.1 جمع کل
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 استان اردبیل 

وتضمین امنیت مناطق داخلی ازطریق مرزهاي آبی وخاکی رادرپی دارد و در مجموع  ستابع وقابلیتهاوحفظ محیط زیپایدارازمن

به عنوان نمادي ازتوسعه یافتگی کشورعمل  مینمایند. فقدان سیاستگذاري هماهنگ ونبوداستراتژي مدون دوعامل اصلی 

  .اطق مرزي شده استمیباشندکه باعث شکل گیري موانع چندالیه درمسیرتوسعه من

محلی و تحقق اهداف توسعه هر کشوري را با چالش   تخریب و از دست رفتن منابع آب و خاك، روند توسعه جوامع "اصوال

زیست در بسیاري از  طبیعی (جنگلها و مراتع) و محیط  جهانی تخریب منابع  سازد. براساس مطالعات بانک و تهدید مواجه می

درصد تولید ناخالص ملی  آنها را از بین می برد. آب، خاك و گیاه سه عنصر اساسی حوزه  10تا  3کشورهاي در حال توسعه 

شود. از ویژگیهاي  انسانی و دام هستند و آب،بحق گرانبهاترین آنها در مناطق خشک و بیابانی محسوب می آبخیز در کنار منابع 

ط آب و هوایی خشک و نیمه خشک است) کمبود بارندگی % سطح کشور واجد شرای73بارز این مناطق و البته کشورمان (

% در شرایط متعادل)است. میانگین کل نزوالت جوي  30% در مقایسه با کمتر از 60همراه با ضریب جریان سطحی باال (حدود 

 "افامیلیمتر میانگین جهانی)، مض 840میلیمتر در مقابل حدود  240میانگین جهانی است (حدود  4/1ایران کمی بیش از

باشد. سیل و خشکسالی از جمله حوادثی  ها نیز از پراکنش بسیار نامناسبی برخوردار می اینکه زمان، مکان و مقدار این ریزش

سازند. البته به اینها رشد باالي  هستند که متاثر از این شرایط اقلیمی، همه ساله خسارتهاي سنگینی را به این کشورها وارد می

ن آن به غذا، کار و مسکن که فرآیند تخریب منابع آب و خاك و در کل نابسامانی هاي زیست محیطی و جمعیت و نیاز روزافزو

توسعه مناطق بیابابانی را تشدید می کند را باید اضافه کرد. همه این شرایط، صیانت و حفاظت از منابع آب وخاك وکاهش 

بواقع  آبخیزداريمهمترین اهداف آبخیزداري هستند. شدت فرآیند تخریب و فرسایش را ضروري می نماید. این امور از 

برداري حداکثر از آن، حداقل خسارت (محیط  مدیریت منابع محیط زیستی یکآبخیز (آبریز) است بطوریکه در حالت بهره

شهر وجود دارد که می تواند از لحاظ توسه  92زیستی، اجتماعی و اقتصادي و...) حاصل گردد. در حوزه هاي مرزي وساحلی 

یبهاي محیطی مانند سیل به عنوان نقاط پر خطر در برنامه ریزها محسوب شوند.از پایدار به عنوان یک مزیت ودر برابر تخر

طرف دیگر مقدار قابل توجهی ازمنابع  اب هاي سطحی مشترك با کشورهاي همسایه از کشور خارج می شود که میتواند به 

  عنوان فرصت جهت افزایش بهروري از آبهاي سطحی مشترك محسوب می شود.

ده در حوزه هاي مرزي وساحلی :اقدامات انجام ش  

باتوجه به اهمیت حوزه هاي آبخیز مرزي وساحلی معاونت ابخیزداري سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداري پیگیر مطالعات 

واجراي عملیات آبخیزداري بوده است وعلی رغم فقدان اعتبارات ملی از طریق اعتبارات استانی مساحت محدودي از حوزه هاي 

  مطالعه واجرا گردیده است. آبخیز مذکور
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 نتیجه گیري

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، بحران آب و بالیاي طبیعی همچون سیل، خشکسالی، زمین لغزش 

که بر اثر تغییرات اقلیمی تشدید شده است نیاز به چاره اندیشی در حفظ ،تنظیم مدیریت جریان و ذخیره آب هاي سطحی و 

  حوزه هاي آبخیز مرزي ،ساحلی وجزایر را دوچندان کرده است .زیرزمینی 

هاي آبخیز  ساله در زیرحوزه 200تا  2اولویت بندي زیرحوزه ها با محاسبه میزان رواناب و سیل با دوره بازگشت 

اي انحام می گیرد و با تهیه نقشه اولویت در شاخص سیل، رواناب، افت سطح آب زیرزمینی و وضعیت محدودیت دشت ه

یز ممنوعه بحرانی تا دشتهاي آزاد و قابل بهره برداري، نقشه نهائی اولویت عملیات آبخیزداري و آبخوانداري در حوزه هاي آبخ

  مذکور تهیه می گردد.

  

 منابع
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   آبخیزداري در حوزه هاي مرزي ساحلی وجزایر
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Watershed management and aquaculture programs in the 
country's border and coastal areas 

 
Water crisis is a fact that has affected the life of contemporary people, especially 
in the Middle East, including Iran. Regarding the existing situation and studies, 
major challenges include the misallocation of resources with expenditures, severe 
evaporation, severe erosion and land leakage and sedimentation in reservoirs of 
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dams, droughts and floods and their damage, the return period Short periods of 
occurrence of drought are the lack of optimal operation of runoff in the area In 
addition, the management of surface runoffs and seasonal floods in the watershed 
and coastal watersheds and their exploitation in order to cope with the 
consequences of drought and dehydration, watershed management and soil 
conservation in coastal areas in order to protect shores, control soil erosion 
Coastal lands and declining sedimentation on the coast and ports, prevention and 
control of floods and prevention of flood and runoff damage in coastal areas and 
port sites, aquifer and flood spreading on the coastal aquifers in order to feed the 
aquifer and control the advance of the water front Sea saline towards coastal 
aquifers, maintaining equilibrium and ecological balance of natural landscapes of 
beaches and estuaries The border areas of the country are among the reasons for 
the decision to approve and establish a national watershed designation in the 
catchment areas of the border areas and the coastline, which is hoped that the sixth 
development plan will be prioritized according to the annual plan proposed by the 
Ministry of Jihad-e-Agriculture. The article is intended to follow up and elaborate 
the project as well as the status of the implementation of this project in the 
country. 
Keywords : Watershed management, Border Area Design, Beaches and Ports 

 


