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اجرای سیاست و اثربخشی تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی زمینهساز تحقق سند
الگوی پیشرفت
(مطالعه موردی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور)

هوشنگ جزی  ، 1ابوالقاسم حسین پور  ،2مهدی شفقتی

3

چکیده
با عنایت به اهمیت منابع آب وخاک کشور و لزوم حفاظت از این منابع محدود  ،هماهنگی درحوزه های آبخیز به منظور ایجاد
توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر می باشد .از طرفی وقوع سیالبهای مخرب باعث بروز خسارات مالی وجانی  ،هدررفتن منابع آب ،
فرسایش و هدررفتن خاک حاصلخیز کشاورزی میگردد  ،یکی از مسائل عمده و اساسی که موجب گردیده تا مسئوالن اجرائی و
متولیان امور ،علیرغم همه تالشهای خود برای کاهش مشکل هدر رفتن منابع آب و خاک توفیق چندانی بدست نیاوردند  .بدیهی
است که نگرش مدیریت جامع و هماهنگ در عرصه های آبخیزکشور و برنامه ری زی و مدیریت کالن این عرصه می تواند یکی از راه
حلهای رفع مشکل باشد  .لذا به منظور سیاستگذاری  ،هماهنگی ،برنامه ریزی و ارائه نتایج اثر بخشی اجرای عملیات آبخیزداری
وآبخوانداری درحوزه های آبخیز  ،ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری کشور در معاو نت آبخیزداری سازمان
جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل و در چارچوب اعطای تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی به این بخش نتایجی نظیر
زمینه های الزم جهت هماهنگی درون وبرون سازمانی در استانهای تحت پوشش  ،هماهنگی الزم بمنظور جذب مشارکت افراد
محلی و جوامع محلی و سا زمانهای مردم نهاد و غیر دولتی در فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری  ،تعامل فعال با مقامات ملی و
محلی ازجمله نمایندگان محترم مجلس ،استانداران ،فرمانداران و سایر مسئولین ذیربط و تنظیم برنامههای عملیاتی متناسب با
سیاستهای سازمان و نیز در جهت تحقق سند الگوی پیشرفت قابل مشاهده و ارائه خواهد بود.

واژه های کلیدی :صندوق توسعه ملی ،آبخیزداری و آبخوانداری ،حوزه های آبخیز ،الگوی پیشرفت

 1مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک و دبیر ستاد هماهنگی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری سازمان جنگلها،مراتع و
آبخیزداری کشور
 2مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
 3رییس گروه آبخیزداری  ،تغذیه و بهبود آبخوانها  ،معاونت آبخیزداری  ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،
m_shafaghati70@yahoo.com
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 .1مقدمه
سازمانها پیوسته در حال تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند از این رو الزم است جهت هرگونه تصمیم گیری و برنامه
ریزی راهبردی در سازمان نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررس عوامل محیط درون و بیرون اقدام شود .این
وظیفه بر عهده تحلیلگران محیط است که جهت شناسایی فرصتها و تهدیدات به دقت اثر متغیرهای محیط برتمامی
بخشها و ارکان سازمان اعم از نهاده ها و ستاده ها را بررس کنند .به عبارت دیگر از طریق تحلیل محیط است که فرصتها
و تهدیدات محیط مشخص شده و بر آن اساس هدفها را تعیین کرده و رویه ها و سیاستهای سازمان ها را مشخص می
کنند .از این رو مفاهیم و تئوری های مدیریت استراتژیک شکل گرفته و عنصر شناخت وضع موجود جهت مقابله با
بحرانهای پیش رو و همچنی ن فرموله کردن مسیر حرکت در قالب آگاهی از فرصتها و تهدیدات و نیز وضعیت موجود
مطرح گردید.
و همچنین صندوق توسعه ملی نیز که مولود برنامه پنج توسعه کشور می باشد ،از این امر مستثنی نبوده و برای تعیین
راهبرد و استراتژی حرکت خود ،نیازمند شناخت دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش رو می باشد ،تا با تحلیل دقیق آنها،
استراتژی کوتاه و بلند مدت مناسب خود را انتخاب نماید .د ر سالجاری و با عنایات مقام معظم رهبری به امر حفاظت آب
و خاک در کشور و بخصوص اهتمام به امر آبخیزداری  ،از محل صندوق توسعه ملی مبلغ  200میلیون دالر معادل 700
میلیارد تومان به معاونت آبخیزداری  ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص یافت
تا این معاونت بتواند بیشتر و بهتر در زمینه مدیریت بر اکوسیستم های طبیعی  ،منابع آب های سطحی  ،منابع آبهای زیر زمینی و
فعالیت های انسانی در حوزه های آبخیز تالش نمایند.
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نقشه شماره  - 1پراکنش حوزههای اجرایی به تفکیک استان ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

 .2مواد و روشها
( تعاریف و مفاهیم )
 تعریف و مفهوم آبخیز:تعریف آبخیز دو وجه دارد  .یکی و جه ایستای فیزیوگرافیكک هیكدرولوژیک آن ودیگكری وجكه پویكای کكارکردی آن .در وجكه
اول آبخیز عبارتست از پهنه ای که تمام روانكاب ناشكی از بكاران وارد بكر آن را بهمكراه رسكوبات و مكواد محلكول در آن روانكاب
،یک آبراهه یا یک آب انباشكت تكاالب دریاچكه،دریكا و یكا چالكه هكای کكویری دریافكت میکننكد .در وجكه دوم آبخیكز یكک
اکوسیستم پویا و یکپارچه اجتماعی ك اقتصادی و بیكوفیزیکی اسكت کكه بكالقوه مشكتمل بكر جوامكع روسكتائی و عشكایری و
شهری ،مناطق کشاورزی و جنگلی و مرتعی وتفرجگاهی ،زیستگاهها ی حیات وحكش و آبزیكان منكابع آب و حتكی محكدوده
های صنعتی  ،خدماتی و تأسیسات ارتباطی میباشد.
 تعریف و مفهوم آبخیزداری:در یک تعریف بسیط و عام  ،آبخیزداری عبارتست ازمدیریت حوزه آبخیز بر حسب اهداف مدیر آبخیكز بهمكین دلیكل در دهكه
های پیشین بر حسب مساحت و کاربری غالب اراضی ،آبخیزداری گاهی به مدیریت اراضكی ملكی و گكاه بكه مكدیریت اراضكی
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کشاورزی و یا به مدیریت منابع آب تعبیر شده است  .در حالیکه امروزه با توجكه بكه تعكدد کاربریهكا و پیچیكدگی دخالتهكای
انسان دریک حوزه و بر اساس جدیدترین اصول مكدیریت ،از آبخیكزداری تعكاریف کكاملتری ارائكه شكده اسكت کكه تلفیقكی از
جدیدترین و معتبرترین آنها چنین است :آبخیزداری یک فرایند رفكت و برگشكتی  iterativeبكرای برنامكه ریكزی یکپارچكه
 integratedو مدیریت هماهنگ کلیه منابع موجود در یكک آبخیكز بكه منظكور بهینكه سكازی تولیكد محصكوالت و خكدمات
بدون آسیب رساندن به منابع پایه آب و خاک میباشد.
 نقش آبخیزداری و آبخوانداری در استحصال منابع جدیدآب :آبخوانداری روشی نوین و بسیار کم هزینه اسكت کكه تفکكر آبخیكزداری زیكر و روی زمینكی را دنبكال مكی کنكد و نتیجكه آن
امکان پذیری استحصال و انباشت سیالبها و بهره برداری از آنها برای دستیابی به اهداف چنكد منظكوره بكه ویكژه حكل مع كل
کم آبی در منا طق خشک و نیمه خشک می باشد .الز مكه موفقیكت ایكن روش شكناخت دقیكق از واقعیتهكای هیكدروژئولوژی
منطقه و نحوه مكدیریت آبخكوان میباشكد .گسكترش و تكرویج آبخوانكداری بعنكوان روش بهینكه تكامین منكابع آب در جوامكع
کوچک روستایی و شهری مستلزم ارائه آموزشهای متناسب و الگو و تجارب موفق به بهكره بكرداران میباشكد .آبخوانكداری فكی
نفسه نمیتواند درمان قطعی کم آبی مناطق باشد بلکه صرفا میتواند میكزان ذخیكره را افكزایش دهكد و لكذا مكدیریت تقاضكا در
این عرصه ها عنصری اساسی برای ت مین موفقیت آبخوانداری در امر تامین آب بشمار میرود.
مدیریت آبخیزداری و منابع طبیعی از طریق روشكهای بیولوژیكک و سكازه ای تكاثیر بسكیار مهمكی بكر میكزان و پتانسكیل آب
استحصالی خواهند داشت .از طرفی درصد تبخیر در سطح زمینهایی که پوشش گیاهی مناسكبی دارنكد بعلكت خنکكی هكوا
و باال بودن رطوبت و کمتر تابیدن نور آفتاب به سطح زمین و نیز ظرفیكت گرمكایی بكالی پوشكش هكای گیكاهی کكه نقكش
عایق را در برابر نور خورشید ایفا می نمایند میكزان تبخیكر در ایكن اراضكی را بشكدت کكاهش مكی دهكد .تحقیقكاتی کكه در
امریکا صورت گرفته نشانگر این مطلب است که ارزش ساالنه جنگل هكای دولتكی را از لحكا ذخیكره آب  300میلیكون دالر
و درامد آنرا از محل گردشگاهها و پارک های جنگلی  40میلیكون دالر میباشكد .از طكرف دیگكر بكر اسكاس مطالعكات انجكام
شده در سراسر دنیا روان آب سطحی را میتوان در منكاطقی کكه میكزان بكاران سكاالنه آنهكا بكیش از  2٨0میلیمتكر در سكال
باشد از طریق مدیریت پوشش گیاهی افزایش داد .بر این اساس تغییر و تقویت پوشكش گیكاهی در سكطح گشكور و بكویژه در
مناطقی که بارش باالی  2٨0میلی متر دارند بسیار قابل توجیه خواهد بود.
برنامه های آبخیزداری تاکید ویژه ای بر این دو مقوله دارد که بعنوان منابع جدید آبی مطرح خواهند شد:
 منابع آب جدید ناشی از کنترل و کاهش تبخیر -منابع آب جدید ناشی از کنترل آبهای خروجی به سمت دریاها و کویر و شوره زارها.
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شکل  - 1اجرا و آبگیری پروژه های پخش سیالب بر عرصه آبخوان ها

ویژگی های طرح ها واقدامات آبخیزداری
1

چند منظوره بودن حفظ آب و خاک  ،کمک به توسعه کشاورزی ،بهبود معیشت روستائیان

2

امکان اجراء در مناطق دورافتاده و صعب العبور

3

عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده

4

دارای سود باالی اجرای هر یک از پروژه ها نسبت به هزینه کرد

5

تحقق اهداف ارتقاء درآمد و ایجاد اشتغال در زمانی کوتاه برای حوزه نشینان

6

پراکندگی اجرائی مناسب در سطح حوزه های کشور و رعایت عدالت در توزیع ثروت ملی آب و خاک

7

اقبال عمومی بسیار زیاد خیرین آبخیزداری

 .3یافته ها :
ارزیابی برنامه های آبخیزداری دراستحصال آب و افزایش تراز سفره های آب زیرزمینی :
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در استان آذربایجان غربی ،روش های سنتی و مدرن آبخیكزداری مكورد بررسكی قكرار گرفتكه اسكت .در ایكن بررسكی

سازه های سنتی ،کمترین و بیشترین بازده اقتصكادی  B/Cروشهكای سكنتی را برابكر  3و  7/7و بكا متوسكط  3/ ٨گكزارش
کرده است.


در استان کردستان ،روش های سنتی و مدرن آبخیزدار ی را در دو تحقیق متكوالی مكورد بررسكی قكرار گرفتكه اسكت .

این بررسی که با روش شناسی متفاوتی انجام گرفته است ،در این مقایسه ،روش های سكنتی بكا بكازده اقتصكادی  B/Cبكین
 2/52و  4/3و روش هكای مككدرن بكا بككازده اقتصكادی  B/Cبككین  1/9و  2/44گككزارش کكرده اسككت .در ایكن گككزارش نیككز
روش های سنتی به عنوان روش های برتر معرفی شده است.


در حوزه ب اب گهر زرند کرمان  ،با انجام عملیات آبخیزداری همراه بكا احكداب بنكدهای خكاکی  ،دبكی متوسكط 32

قنات و چشمه از  3/٨5لیتر بر ثانیه به  7/2لیتر بر ثانیه حدود  2برابر رسیده است.


در حوزه پنج کوه کرمان با احداب  97بند خاکی و  7000متكر مکعكب سكدهای مكالت دار  ،در هكر مرحلكه بكارش

حدود یک میلیون متر مکعب آب ذخیره می گردد و پس از اجرای عملیكات آبخیكزداری  ،دبكی قنكات هكا و چشكمه هكا بكین
 1/5تا  3برابر افزایش یافته است در  13قنكات انكدازه گیكری شكده ،دبكی متوسكط پكیش از آبخیكزداری  12و پكس از آن 20
لیتر بر ثانیه بوده است.


در حوزه زاویر رفسنجان  ،متوسط آبدهی  23قنات و چشمه قبل از اجرای عملیات آبخیكزداری  9/٨لیتكر بكر ثانیكه

بوده و پس از آن  19/2 ،لیتر بر ثانیه شده است.


پروژه کنترل و پخش سیالب داالنکوه فریدن :
اجرای این پروژه امکان تغذیه ساالنه  5میلیون متر مکعب سیالب را فراهم نموده است بكا تغذیكه ایكن مقكدار آب نكه تنهكا

افت سطح آب زیر زمینی متوقف شده است بلکه باعث باال آمدن سطح آب تا حدود  3متر شده است.


کنترل و پخش سیالب باغ سرخ شهرضا :
با اجرای این طرح مشکل افت سطح آ ب زیرزمینی در این دشت کاهش یافته و براسكاس ارزیكابی صكورت گرفتكه در سكال

 1376- 77حدود  7/٨میلیون متر مکعب آب به سفره تغذیه شده است.


پروژه کنترل و پخش سیالب سرآسیاب اردستان :
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با اجرای این پروژه در سرآسیاب شهرستان نطنكز و مهكار بكیش از  ٨30هكزار متكر مکعكب سكیالب از خسكارت بكه
اراضی زیر دست و شهر اریسمان و روستای سرآسیاب جلوگیری بعمل آمده اسكت .در بارنكدگی  ٨5/3/6کكه بصكورت رگبكار
بوده است این پروژه قادر به کنترل و مهار سیالب شده است در حالیکه در اراضی خكار از محكدوده پكروژه خسكارات زیكادی
به اراضی وارد کرده است که معادل  3میلیارد تومان برآورد شده است.


پروژه آبخیز داری حوزه آبخیزبالن نائین :

این پروژه به منظور مقابله با خشکسالی و تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی منطقكه اجكرا شكده اسكت .بكر اسكاس انكدازه
گیری بعمل آمده ،آبدهی قنوات منطقه تا  4برابر افزایش یافته است که این مسئله باعث افزایش سكطح زیكر کشكت و بهبكود
آبیاری و حل مشکالت اجتماعی شده است.
همچنین برخی گزارشات ارزیابی برخی اقدامات آبخیزداری در سطح جهان نیز مورد اسكتناد قكرار گرفتكه کكه الزم بكه ذکكر
است که این ارزیابی ها صرفا بر روی احداب چکدمها در مناطق خشک و نیمكه خشكک و در راسكتای استحصكال آب صكورت
گرفته است: .


در نشریه ای تحت عنوان  25سال تکامل تدریجی ترمیم زندگی و امیدواری بكرای اراضكی لكم یكزرع کكه مربكو

به بخش عمران سازمان ملل در کشكور هن دوسكتان میباشكد و حاصكل تجربكه اجرایكی در بخكش راجسكتان بكوده اسكت کكه
منطقه ای خشک و نیمه خشک میباشد و در یكک دوره زمكانی خكاص و بكا اعمكال روشكهای مكدیریتی و کنترلكی بكا کمكک
جوامع محلی و روشهای سنتی حفاظت آب در زمینه استحصكال و مكدیریت آب تجربیكات مكوفقی داشكته انكد .بكا تکیكه بكر
روشهای زیست محیطی،اجتماعی،روانشناسی،اقتصادی،آموزشی آمكوزش سكالمت و اسكتفاده از پیشکسكوتان و بكا اسكتفاده
از انواع چکدمهای آبخیزداری قادر به افزایش  20درصدی سطح آب هكای زیرزمینی،کنتكرل  35درصكدی هكرز آبهكای ناشكی
از پخش سیالب و نیكز نفكوذ آب بكه میكزان  22درصكد،افزایش آ گكاهی اهكالی حكوزه بكه سیاسكت هكای آب ،کكاهش میكزان
فرسایش ،افزایش آب آشامیدنی  ،حفاظت از اراضی کشاورزی و تولید محصوالت گردیده است.


آقای برندا در سال  2010مقاله ای را تحت عنكوان نقكش زراعكت جنگكل در کكاهش از دسكت دادن آب از طریكق

تبخیكر خكاک و تعكرق در ژورنكال بكین المللكی  AGRICULTURAL AND FOREST METEOLOGYاشكاره
داشتند که با افزایش الگوهای تغییر آب و هوا و تنوع ،منابع آب برای کشاورزی ممکن است کكاهش یابكد و بنكابراین افكزایش
رقابت برای منابع آب خواهد بود به ویژه برای کشاورزانی که به کشاورزی دیم بستگی دارد مهم اسكت .ح كور پوشكش سكایه
در سیستم جنگل زراعی قادر به کاهش  30درصدی تبخیر و تعكرق گردیكه ،بنكابراین ارائكه سكطح بكاالتری ازتولیكد محصكول
برای کشاورزان کاهش استفاده از منابع آب است.
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در گزارشی که توسط فائو در سكال  2011توسكط آقكای اس.پی.وانكی انتشكار یافتكه اسكت تحكت عنكوان مكدیریت

یکپارچه حوزه برای حفظ بهره وری محصول و کاهش فرسایش خاک در آسكیا اشكاره دارد کكه بكا اعمكال روشكهای جدیكد و
نیز سنتی حفاظت خاک مانند فارویینگ میزان هدر رفت آب را به نصكف و از دسكت دادن خكاک را یكه یكک چهكارم کكاهش
خواهد داد.بدین شرح که میتواند از  67درصد بارش را برای اسكتفاده محصكول و کنتكرل  45درصكد تبخیكر و تعكرق را داشكته
باشیم.


ارزیابی مطالعه موردی که موسسه تحقیقات محیط زیست و مهندسكی نكواحی سكرد و خشكک کشكور چكین بكه

همراهی اکادمی علوم چین تحت عنكوان " مكدیریت منكابع کمیكاب آب در کشكور " انجكام داده انكد و در کتكاب مجموعكه
اشتراک تجربیات نو آورانه بین المللی که توسط اکادمی توسعه جنوب – جنكوب تحكت نظكارت برنامكه عمكران ملكل متحكد
منتشر گردیده بیانگر این موضوع است که بر اثر پیاده سازی الگوی مكدیریت جكامع حكوزه آبریكز رودخانكه هكه ئكی هكه در
مدت  5سال بهره وری آب در حوزه تا حد  42درصد افزایش یافته است.
در این ر استا و بمنظور اجرای اقدامات آبخیزداری معاونت آبخیزداری از ابتدای فعالیكت خكود پكروژه هكا و برنامكه هكایی را بكه
مورد اجرا گذارده است که پتانسیلهای جدیدی در بخش استحصال منابع آب ایجاد نموده است
پتانسیل های مورد اشاره صرفا اشاره به برخی اقكدامات سكازه ای و مکكانیکی نسكبتا بكزرم مقیكاس در مقیكاس فعالیتهكای
آبخیزداری دارد و در کنار آنها بسیاری از اقدامات کوچک مقیاس و عملیكات تقویكت و احیكای پوشكش گیكاهی نیكز صكورت
گرفته که بنوبه خود ظرفیتی بسیار بزرم و تاثیر گذار میباشند .ظرفیتهای ایجادشده بواسكطه شكرایط انتخكاب محكل احكداب
عمدتا با عث نفوذ حجم مخزن بداخل خاک و تقویا تراز آب زیر زمینی خواهد گردید کكه بطكور متوسكط میتوانكد تكا سكه بكار
در سال این ظرفیت پر و خالی گردد .علی ایحال بر اسكاس ارزیكابی هكای صكورت گرفتكه در مجموعكه معاونكت آبخبكزداری و
نیز مراجع دانشگاهی و تحقیقاتی ظرفیتهایی که برای اقدامات آبخیزداری میتوان بكرآورد نمكود را میتكوان بشكرح زیكر معرفكی
نمود:
 کاهش تبخیر تا حد  10درصد در مناطقی که عملیات آبخیزداری صورت میگیرند. افزایش تراز آب زیر زمینی حداقل تا 15درصد در سال در محلهایی که اقدامات انجام میگیرد. امکان استحصال مستقیم  500متر مکعب در سال در هر هکتار عملیات آبخیزداری -افزایش بهره وری منابع آب تا حد  20درصد.
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شکل  - 2تصویر هجوم سیالب به شهر شیرود استان مازندران مهر ماه 1397
سیل مهمترین ،و در بیشتر موارد تنها منبع آب در کویرهاست .روان گشكتن سكیل سكبب تغذیكه آبخوانهكا ،در منكاطقی کكه
شرایط برای تشکیل آنها مناسب است ،می گردد ،در غیر این صورت ،انباشتن سكیل در آبگیرهكای سكطحی زیسكتن در کكویر
را میسر می سازد؛ بنابراین ،نبود سیل برابر با پایان زندگی کویرنشكینان ،و کكوا اجبكاری آنكان اسكت .بكدین ترتیكب سكیل و
خشکسالی واقعیتهایی هستند که کویرنشینان بایستی با آنها کنكار آینكد .بهكره بكرداری از سكیالب ،از دیربكاز بعنكوان یکكی از
راههای متداول تأمین آب در بین کشاورزان مناطق خشک دنیا بكه دلیكل عكدم دسترسكی بكه منكابع آب پایكدار سكطحی یكا
زیرزمینی سابقه داشته است .کشاورزان به روش های گوناگونی از آب باران ،هرز آبهای جكاری شكده در آبراهكههكای کوچكک،
دره ها و خشکه رودها بهره گرفته و به کشت و آبیاری سیالبی رو آورده اند .سوابق نشكان مكیدهكد در گذشكته ایكن روشكها از
گستردگی و اهمیت بیشتری برخ وردار بوده و با توجه به شدت خشکی اقلیم هر منطقكه ،گسكتردگی و اهمیكت بهكرهبكرداری
از سیالب نیز متفاوت بوده است .به همین ترتیب افول این روشها نیز در مناطقی با اقلكیم خشكک تكر ،دیرتكر رخ داده اسكت.
با پیشرفت علم و جایگزینی بیشتر دانش رسمی به جای دانش بكومی ،بكه مكرور رو شكهای نكوین تكأمین آب و آبیكاری جكای
روشهای قدیمی را گرفتهاند .این جایگزینی در مناطقی که دارای قابلیت های بیشتری در زمینك تكأمین منكابع آب بكوده و یكا
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش علوم رسمی در آنها بیشتر مهیا بوده ،بكا شكتاب بیشكتری همكراه گردیكده
است ،و امروز کمتر اثری از روش های بومی در آنها دیده شود .اما طبیعت منكاطق خشكک و شكدیداش خشكک ،موجكب پویكایی
و ماندگاری بیشتر روشهای قدیمی بهرهبرداری از سیالب شده است .هكر چنكد ،رونكد افكول آنهكا در ایكن منكاطق نیكز دیكده
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می شود ،ولی به دلیل کارایی این روش ها در چنین مناطقی ،حتی امروز نیز آن ها از جایگاه نسكبتاش مناسكبی در میكان مكردم
برخوردار هستند.

شکل  - 3آبگیری سازه خاکی آرک خوسف استان خراسان جنوبی و افزایش میزان دبی قنات سازه
آرک خوسف از  2لیتر برثانیه به  6لیتر بر ثانیه

 .4نتایج
 .1.4وظایف و اختیارات ستاد صندوق توسعه ملی :
 سیاستگذاری و ابالغ ماموریت تهیه ،تدوین و ابالغ برنامه های راهبری تهیه ،تدوین و ابالغ راهکارها -تهیه ،تدوین و ابالغ فعالیت ها

سیاستهای اجرایی

 تهیه ،تدوین و ابالغ برنامه های نظارت تهیه تدوین و ابالغ برنامه پایش تهیه تدوین و ابالغ برنامه ارزیابی و اندازه گیری نتایج حاصل از اقدامات اجرایی-

ایجاد زمینه های الزم جهت هماهنگی درون وبرون سازمانی در استانهای تحت پوشش

-

ایجاد ساز و کار مناسب و علمی بمنظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع
پیش بینی ساز و کارهای مهندسی بمنظور تصویب و ابالغ پروژهها
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-

نظارت عالیه بر اجرای عملیات واقدامات پیش بینی شده در مطالعات آبخیزداری و آبخوانداری استانهای تحت

پوشش
کنترل و پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های اجرائی و بررسی گزارش ع ملکرد در مقاطع زمانی ماهانه  ،سه ماهه و
ساالنه
 تهیه بانک اطالعات از  :مکاتبات  ،مطالعات ،الیه های رقومی  ،اعتبارات و تخصیص  ،اجراء  ،گزارشات نظارتی  ،پایشو ارزیابی  ،گزارشات منطقه  ،ملی  ،استانی ،حوزهای ،مدیریتی
-

مستندسازی اقدامات انجام شده و پیگیری و انعکاس آن در رسانه های ملی و محلی در سطح سازمان و برون

سازمانی.
هماهنگی الزم بمنظور جذب مشارکت افراد محلی و جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی در
فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری
تعامل فعال و برگزاری جلسات هماهنگی با مقامات ملی و محلی ازجمله نما یندگان محترم مجلس ،استانداران،
فرمانداران و سایر مسئولین ذیربط.
-

بررسی نقا ضعف و قوت برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهاد ساالنه بمنظور ارتقاء عملیات آبخیزداری کشور و

تنظیم برنامه های عملیاتی متناسب با سیاستهای سازمان .
 .2.4اقدامات پیش بینی شده در سال : 97
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در قالب مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به
شرح ذیل در دست اجرا می باشد:
در  341شهرستان  79درصد از شهرستان های کشور
سطحی معادل  ٨00هزار هکتار
 649حوزه از حوزههای آبخیز کشور
 60٨4نقطه اجرایی
با بکارگیری  ٨35پیمانکار 62 ،مشاور نظارتی در  923کارگاه اجرایی
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جدول شماره - 1سطح پوشش فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در سال 97

عنوان

واحد

سطح پوشش عملیات

عملیات مکانیکی بندهای خاکی ،سنگی مالتی ،گابیونی

هکتار

653026

عملیات بیومکانیکی بانکت ،تراس بندی ،کنتورفارو ،پیتینگ

هکتار

20101

عملیات اصالح و احیاء مراتع

هکتار

110000

عملیات توسعه و غنیسازی جنگل

هکتار

1564٨

جایگزینی سوختهای فسیلی

خانوار

1552

کاداستر

هکتار

2400000

اجرای عملیات مبارزه با آفات و بیماری ها

هکتار

500000

به استناد نتایج حاصل از تحقیقات ،اثرات حاصل از اجرای عملیات آبخیزداری در سال  97به شرح جدول ذیل پیش بینی
می شود:
جدول شماره - 2پیش بینی اثرات فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در سال 97

عنوان

واحد

نتایج

استحصال آب و کاهش تبخیر

میلیون متر مکعب

754

کنترل فرسایش خاک

هزار تن

71٨9

کنترل رسوب

هزار تن

4154

افزایش تولید علوفه مرتعی

هزار تن

40

تولید محصوالت فرعی مرتعی گیاهان دارویی و ...

تن

2240

ترسیب کربن

تن

4631٨

عدم تخریب جنگل و قطع سرشاخه ها

متر مکعب

37527

بهبود شغل

فقره

126٨4

اشتغال دائم در طول یک سال

نفر

4200
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.3.4ارزش اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در سال 97
ارزش اقتصادی فعالیتها بدین شرح برآورد میشود:
جدول شماره  - 3ارزش اقتصادی فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در سال 97

عنوان

ارزش اقتصادی میلیارد ریال

استحصال آب و کاهش تبخیر

45223

کنترل فرسایش حاصل از اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

٨454

کنترل رسوب حاصل از اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

249

ترسیب کربن حاصل از عملیات بیولوژیکی جنگل

3٨9

عدم تخریب و قطع سرشاخهها با سوخت جایگزین

197

افزایش تولید علوفه مرتعی

2٨6

تولید محصوالت فرعی مرتعی

1120

منافع حاصله از اجرای عملیات

5591٨

نسبت فایده به هزینه

٨

13

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه1398
 .5چالشهای اجرایی
 مشکل تأمین سوخت ماشین آالت سنگین و خودرو در استان های شرقی کشور بخصوص در استان سیستان وبلوچستان
 عدم وجود مطالعات تف یلی و اجرایی به روز در حوزه های آبخیز جهت تداوم عملیات -عدم تخصیص به موقع اعتبارات و ایجاد دلسردی بین پیمانکاران و مشارکت کنندگان

 .6پیشنهادات
 لزوم جامعنگری و همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در قالب مدیریت جامع حوزههای آبخیز به منظوردستیابیبه اهداف مندر در تکالیف قانونی
 اجرای تعهدات مندر در برنامه ششم توسعه بطور متوسط معادل ساالنه دو میلیون هکتار و در طول برنامه دهمیلیون هکتار با پیش بینی ساالنه  20000میلیارد ریال
 -استمرار اختصاص اعتبارات الزم در سال های آتی با توجه به اقبال عمومی از فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری

 .7منابع
 - 1اباذری  ،اسمعلی  ،عبدالهی  ،خدایار  ، 13٨9 ،آبخیزداری و حفاظت خاک  ،انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
 - 2امیدوار  ،کمال ، 1390 ،درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری  ،انتشارات دانشگاه یزد
 - 3تلوری ،عبدالرسول ، 13٨7 ،اصول اولیه آبخوانداری و اهداف آن ،مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،نشریه شماره
.12
 - 4سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور  ،معاونت آبخیزداری  ، 1397 .گزارش اجمالی وضعیت اعتبارات صندوق توسعه
ملی
 - 5محسنی ساروی  . ،محسن  . 1390 .عملیات مدیریت منابع طبیعی .انتشارات دانشگاه تهران
والیتی  ،سعداهلل  ، 1393 ،آبخیزداری  ،دانشگاه پیام نور
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