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  چكيده 
تا ػٌایت تِ ٍضؼیت هَرَد دس وطَس ٍ هٌطمِ دس سالیاى اخیش دس صهیٌِ ون آتی، افضایص فشسایص ٍ سسَب ٍ ّذس سفت 

آتْای هشصی، اّویت ٍسٍد تِ تحج آهایص حَصُ ای تیص اص پیص اّویت پیذا وشدُ است. ّذف اص آهایص حَصُ ای،  

ش اللین ٍ  خطىسالی است. ایي طشح تا ّذف اسائِ حفظ هٌاتغ آب ٍ خان، تمَیت پَضص گیاّی ٍ ساصگاسی تا تغیی

سٍیىشدی ًَ دس ارشای فؼالیتْای آتخیضداسی  ٍ ٍسٍد تِ ولیِ طشح ّای پیص تیٌی ضذُ  دس حَصُ ّای آتخیض هی تاضذ. 

ًتایذ ایي الذاهات ًطاى هی دّذ وِ تا ارشای ایي طشح ّا ضاّذ ػثَس اص تحشاى ون آتی، ضىَفایی هذیشیت آب ٍ خان ٍ 

 صهیٌِ ساص تَسؼِ پایذاس دس هٌطمِ خَاّین تَد. 

 آهایص حَصُ ای، حَصُ آتخیض،هذیشیت حَصُ ّای اتخیض. كلیذی:  گاىٍاش
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  هقذهِ  -0
هَضَع آتخیضداسی ٍهذیشیت اغَلی حَضِ ّای آتخیض احشات تسضایی دسحفظ هٌاتغ پایِ )آب،خان ٍ پَضص گیاّی ( ٍ تِ تثغ 

التػادی ، ارتواػی ، خذهاتی ،... دسصًذگی آتخیضًطیٌاى ٍ سٍستائیاى داسد. طی سٌَات گزضتِ  آى تاحیشات هستمین دس اهَسات

تا تَرِ تِ تشٍص سیالب ّای هتؼذد دس استاى ٍ خساست ّای راًی ٍ هالی تَرَد آهذُ ٍ ّوچٌیي خطىسالی ّای اخیش , 

یِ سىًَت گاّْای سٍستائی , واّص تَلیذات ووثَد تاسًذگی ٍ افت سطح آتْای صیش صهیٌی دس حَصُ ّای استاى تاػج تخل

وطاٍسصی ٍ دس ًتیزِ افضایص هْارشت سٍستائیاى تِ حاضیِ ضْشّا ٍ تشٍص هطىالت ػذیذُ ارتواػی ضذُ است . دس ایي هیاى 

لضٍم تَرِ تِ ارشای پشٍطُ ّای آتخیضداسی دسرْت حفظ آب ّای هَرَد ٍ رلَگیشی اص ّذس سفت حتی یه لطشُ اص ًضٍالت 

ًی ٍ استفادُ تْیٌِ اص آًْا , تغزیِ سفشُ ّای صیش صهیٌی ٍ رخیشُ آب ّای سطحی ٍ فػلی سا تیص اص پیص هی طلثذ .  اص آسوا

تي دس ّش ّىتاس دس ًماط هختلف( ٍ حفظ ٍ  22الی  15طشف دیگش تا ػٌایت تِ ٍرَد فشسایص تاالی خان دس استاى ) تیي 

تیَلَطیه ٍ تیَهىاًیه دس آتخیضداسی تاػج وٌتشل حزن تسیاس صیادی اص فشسایص  غیاًت اص تٌْا هٌثغ تَلیذ، تا ارشای ػولیات

 152خان ٍ تَلیذ سسَب خَاّین تَد. دس ًتیزِ ضاّذ افضایص سطح ػلَفِ دس هشاتغ ییاللی ٍ لطاللی ٍ چشاگاّْا تِ هیضاى 

ین تَد.وٌتشل ٍ هْاس آب ّای هشصی تا ویلَگشم دس ّش ّىتاس تَدُ ٍ واّص افت تَلیذ هحػَالت گَضتی ٍ لثٌی سا ضاّذ خَاّ

تَرِ تا تاال تَدى هشص آتی هطتشن ایي استاى تاػج تَصیغ یىٌَاخت ٍ ػادالًِ آب دس هٌطمِ ٍ رلَگیشی اص خشٍد ٍ ّذس سفت 

 سطح تسیاس صیادی اص آب ّا خَاّین تَد.

سیل رلَگیشی هی وٌذ. تا تَرِ تِ تواهی آتخیضداسی دس سال ّای ون آتی تاساى سا روغ آٍسی وشدُ ٍ دس سال ّای پشآتی اص 

هسائل اضاسُ ضذُ تَرِ تِ سٍیىشد تا تاحیشگزاسی تاال ٍ هخثت ٍاًىاس ًاپزیشدس اهشحفاظت آب ٍخان ّواًا ضتاب دس ارشای 

ون  ػولیات آتخیضداسی ٍ آتخَاًذاسی  ٍ  تا ارشای طشح ّای راهغ دس حَصُ ّای آتخیض هٌطمِ هَسد اضاسُ ضاّذ ػثَس اص تحشاى

آتی ٍ سضذ ٍ ضىَفائی دس هذیشیت آب ٍ خان ٍ صهیٌِ ساص تَسؼِ پایذاس دس هٌطمِ خَاّین تَد. ووثَد آب ضیشیي ٍ تیاتاى صائی 

دس ایي  دٍ پذیذُ هْن چالص صا دس هٌطمِ تَدُ ٍ الذاهات آتخیضداسی هی تَاًذ ػَاهل ًاپایذاس دس حَصُ ّای آتخیض سا هْاس وٌذ.

 همالِ تِ 

 

 تحقیقرٍش  -2
دس ایي تحمیك هٌطمِ هَسد هطالؼِ حَصُ ّای تالْاسٍد، لضل اٍصى ٍ اسع ٍالغ دس استاى اسدتیل هی تاضذ وِ سٍاًاب حَصُ 

 ّای تالْاسٍد ٍ اسع اص وطَس خاسد ٍ سٍاًاب حَصُ لضل اٍصى ٍاسد سفیذسٍد ضذُ ٍ تِ دسیای خضس صُ وطی هی ضَد.
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 هطالعِ )هٌبع: ًگارًذگاى(: هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَرد 0 ضکل

  
 

 ًتایج -9
تا ػٌایت تِ ارى سّثش هؼظن اًمالب اسالهی دس خػَظ تخػیع دٍیست هیلیَى دالس تِ فؼالیتْای راهغ آتخیضداسی ٍ آتخَاى 

س تیص داسی ٍ اسادُ دٍلت هحتشم تذتیش ٍ اهیذ دس ارشای ّذفوٌذ ٍ هَحش ایي الذام، ساصهاى رٌگلْا، هشاتغ ٍ آتخیضداسی وطَس د

حَصُ( ػولیاتْای واداستش اساضی، تیَلَطیىی، تیَ هىاًیىی، هىاًیىی، حفاظتی ٍ  11حَصُ آتخیض )هٌطمِ دس فاص اٍل  622اص 

 هذیشیت دس لالة اداسات ول هٌاتغ طثیؼی استاى ّا تِ هشحلِ ارشا خَاّذ سسیذ.

 دس اداهِ ّشیه اص فؼالیتْا تِ غَست رضئی تطشیح هی گشدد.

گضاسی دٍسُ ّای تسْیل گشی دس رْت الذاهات تشٍیزی ٍ آهَصضی تشای تَاًوٌذ ساصی ٍ هطاسوت حذاوخشی تش گام ًخست:

 آتخیضًطیٌاى 

ًمطِ تشداسی واداستش اساضی وِ دس ایي هشحلِ اساضی هلی، ضاهل رٌگل، هشتغ، اص هستخٌیات هشدم )صساػت، تاؽ ٍ ...(  گام دٍم:

 ا تخثیت هی گشدد.تفىیه ضذُ ٍ حاوویت دٍلت دس ایي ػشغِ ّ
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 ارشای ػولیات تیَلَطیه: ایي ػولیات تا تاهیي ًْال، تزس، وَد، ٍ تزْیضات الصم اًزام خَاّذ ضذ.  گام سَم:

ػولیات هىاًیىی ٍ تیَهىاًیىی ضاهل احذاث ساصُ ّای سٌگی هالتی، تٌذّای تاخیشی ٍ تَسی سٌگی )گاتیًَی(  گام چْارم:

 ٍ رلَگیشی اص ّذس سفت آى ٍ واّص سسَب اًزام هی گیشد.هی ضَد وِ تا ّذف حفظ ٍ رخیشُ آب 

ارشای ػولیات حفاظتی ٍ هذیشیتی ضاهل ارشای ووشتٌذ حفاظتی )ووش تٌذ سثض، تٌچ هاسن(، رایگضیٌی سَختْای  :پٌجنگام 

فسیلی، وٌتشل ٍ پیطگیشی اص اهشاؼ ٍ آفات رٌگلی ٍ هشتؼی هی ضَد. ّوچٌیي اطفاء حشیك ٍ هذیشیت آى دس ایي صهیٌِ 

 هطشح هی گشدد.

 هستٌذ ساصی ٍ تْیِ گضاسضات :گام ضطن

 اسصیاتی ٍ اسائِ گضاسضات احش تخطی الذاهات تِ تفىیه ّش حَصُ :فتنگام ّ

( ًوًَِ ای اص 1تا ارشای گام فَق  ٍ اسائِ تشًاهِ ارشایی آتی ایي پشٍصُ دس سالْای تؼذ لطؼا لاتل تاهیي خَاّذ تَد. دس ضىل )

 حَصُ ّای هػَب هَسد ارشا دس سال راسی اسائِ هی گشدد.

 

 

 

 
 )درٍیص چای سرعیي( حَزُ ّای هصَب هَرد اجرا ًوًَِ ای از( 2ضکل )
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 بحث ٍ ًتیجِ گیری-4

دس سالیاى گزضتِ تا تَرِ تِ ارشای ایي پشٍطُ ّا تِ غَست ته تؼذی ٍ پشاوٌذُ واسی دس حَصُ ّای هختلف احش تخطی خاغی 

هشاوض آهَصش ػالی، داًطگاُ ّا، دس ایي صهیٌِ هطاّذُ ًگشدیذ. تا اًسزام ساصهاًی ٍ تؼاهل تا ولیِ دستگاُ ّای ارشایی، 

ٍ ...گاهْای هَحشی دس  NGOتحمیمات ٍ ایزاد فْن، صتاى ٍ ّوىاسی هطتشن، تا هطاسوت گستشدُ هشدم، ساصهاًْای هشدم ًْاد

رْت حفظ، احیاء، اغالح ٍ تَسؼِ سشصهیي خَاّین تَد ٍ ایي ّواى ًتیزِ تَرِ تِ آهایص حَصُ است وِ دس ًْایت تِ ایزاد 

 پایذاس دس هٌطمِ هی ضَد. اوَسیستن
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Watershed planning, a new approach to management of 

shared resource in the watersheds 
Abstract   
Considering the current situation in the country and the region in recent years in the field of 

dehydration, increasing erosion and sediment, and the loss of boundary waters, the importance 

of entering the settlement of the area has become increasingly important. The purpose of the 

area is to conserve water and soil resources, enhance vegetation and adapt to climate change 

and drought. The plan aims to provide a new approach to the implementation of watershed 

activities and the entry into all planned projects in the watersheds. The results of these 

measures show that by implementing these projects, we will see the transition from the deeply 

rooted crisis, the flourishing of water and soil management, and the basis for sustainable 

development in the region.  

  

 Keywords:   watershed planning, watershed, watershed management. 
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