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  چکیده
ها، رودخانه یهاو سرشاخه یمستقر در مناطق کوهستان یدر روستاها ژهیواز مردم به یبخش مهم یزندگ ایراندر کشور 

 ی،کشاورز یسنت وهیدر ش رییو عدم تغ یمیاقل راتییکنار تغدر  ریاخ یهادر دهه ی است.فصلی و انیم یهابه آبراهه یمتک

و  یزداریها اهداف مهم آبخآبراهه نای یها رها شده است. ساماندهدر دامنه آبراهه میو د یآب یکشاورز یهانیزم یاریبس

، (آب نیتام قیز طرا) یکشاورزاراضی  یایبا اح تواندیمناسب م تیریمد کی با گرید یرا در بر دارد و از سو یطیمح ستیز

-همانجام این کار مستلزم بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی این مناطق مانند بیکاری و مهاجرت را مرتفع سازد. 

دهد. در این راستا در است که چارچوب مدیریت سازگار را تشکیل می برداران از منابعریزان و بهرهتر بین برنامهگرایی بیش

توجه به مشکالت سیل و فرسایش خاک و همچنین مشکالت اجتماعی و اقتصادی ناشی از کاهش سطح آبخیز کلهجوب با 

های های ذیربط بخصوص ساکنان آن، ضمن انجام فعالیتهای آن، با هماهنگی و مشارکت مولفهجریان آبی در آبراهه

ز طریق اصالح الگوی کشت صورت آبخیزداری در راستای مهار فرسایش و سیل، زمینه بهبود وضعیت کشاورزی مردم ا

ها صورت های ایجاد شده و همچنین سطوح ایجاد شده برای استفاده از باران و هرزآباز طریق سازهآب گرفت. تامین 

 گرفت. جلب اعتماد و مشارکت مردمی مهمترین نقطه قوت و عامل موفقیت این کار است.

 

 ، مشارکت مردمیسازگار ران، مدیریتساماندهی رودخانه، سطوح آبگیر با های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
های عدم توسعه، بایستی به سراغ بخش کشاورزی خود رفته و ضمن تالش کشورهای درحال توسعه برای گذر از بحران

ها و دستاوردهای مهم های پیشرفته و روشبرای گسترش تولیدات کشاورزی در تفکر آن باشند که این بخش را به فناوری

ها و باران بسیار حائز اهمیت آبوری از روان، در این رابطه توجه به مدیریت و مصرف بهینه آب و بهره[ 1]میخته سازند علمی آ

ها، رودخانه یهاو سرشاخه یمستقر در مناطق کوهستان یدر روستاها ژهیواز مردم به یبخش مهم یزندگ ایراندر کشور است. 

 ی،کشاورز یسنت وهیدر ش رییو عدم تغ یمیاقل راتییدر کنار تغ ریاخ یهادر دهه ست.ا یفصلو  یانیم یهابه آبراهه یمتک

که سطح قابل توجهی از ها آبراهه نای یها رها شده است. ساماندهدر دامنه آبراهه میو د یآب یکشاورز یهانیزم یاریبس

را در بر دارد  یطیمح ستیو ز یزداریمهم آبخ سو اهداف کیاز ، [2]دهند های آبخیز در مناطق کوهستانی را تشکیل میحوزه

بسیاری از مشکالت اجتماعی و ، (آب نیتام قیز طر)ا یکشاورزاراضی  یایبا اح تواندیمناسب م تیریمد کی با گرید یو از سو
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ت اکولوژیکی بنابر این شیوه مدیریتی پایدار خواهد بود که وضعیاقتصادی این مناطق مانند بیکاری و مهاجرت را مرتفع سازد. 

 دهد.برداران را بهبود منابع را ارتقا داده و منافع اقتصادی و اجتماعی بهره

نام حوزه آبخیز ریزی بهدر واحدهای برنامه 1با رویکرد مدیریت سازگارها مبتنی بر اهداف ذکر شده و مدیریت آبراهه

مشارکت و مند از طریق عنوان یک رویکرد نظامسازگار بهمدیریت  .[3] داردتری در بر لحاظ دقت نظر بیشتر، نتایج مناسببه

طبیعی و کاهش تخریب را فراهم برداران از منابع، امکان مدیریت بهینۀ منابعکاران و بهرهاندرهمگرایی بیشتر بین دست

ها بر اساس دخانهروها و آبراههضروری است مبنا و محور تصمیمات و بالطبع مدیریت  تر،در نگرشی کامل .[5,4] سازدمی

و  7,6][شود تعبیر می 2راهبردیمدیریت سازگار مدیریت سازگار با  نگاه به آینده و دورنمای منطقه صورت گرفته که از آن به 

   .[8]  شودمی نظر گرفتههای وی درهای ارتباطی اجزاء طبیعت و بشر و نیازحلقه

در با توجه به مشکالت ر استان مرکزی، در مسیر آبراهه خشکهکلهجوب شهرستان شازند د در مقاله حاضر در منطقه

دهی آبراهه برای مدیریت فرسایش و سیل، در چارچوب مدیریت سازگار راهبردی، با کشاورزی منطقه و از طرفی لزوم سامان

های تامین آب برای فعالیتهای اجرایی آبخیزداری، زمینه برداران، همگام با برنامهربط و بهرههای اجرایی ذیمشارکت دستگاه

   کشاورزی منطقه فراهم شد. 

 

 هامواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه: -2-1

ای از آبخیز زالیان، در جنوب غربی استان مرکزی و در شهرستان شازند که نهایتا به عنوان زیرحوضهمنطقه کلهجوب به

تا  12متر قرا گرفته که طبقه شیب  2042تا  2202نه ارتفاعی در دامهکتار و  879 ریزد. مساحت آبخیز آنرودخانه کرخه می

مقدار بارندگی متوسط ساالنه اقلیم منطقه نیمه خشک سرد و  دهد.درصد مساحت منطقه را تشکیل می 42درصد، نزدیک  32

در روستای خشکه ر و کلهجوب فرار دارد کهشود. در منطقه مورد مطالعه، دو روستای خشکهمیلیمتر برآورد می 624آن نیز 

خانواده ساکن داشته و علی رغم پتانسیل خوب  32نفر در قالب  86مخروبه و خالی از سکنه و روستای کلهجوب در حال حاضر 

( موقعیت منطقه را نشان 1شکل )منطقه از نظر شرایط اقلیمی، متاسفانه بیکاری، مهاجرت و حتی فقر در منطقه مشهود است. 

 دهد.می

 قروش تحقی -2-2

تعیین شرایط مطلوب و دورنمای مدیریتی و مبتی بر چهار مرحله  روش کار مبتنی بر الگوی مدیریت سازگار استراتژیک

ها متناسب با اهداف کلی و جزئی بهترین مسیر مدیریتی با توجه به اهداف، امکانات و محدودیتها، اجرای برنامهتعیین منطقه، 

   .[9,6] باشدمی زایی صورت گرفته و تحلیل اقتصادی آنهای درآمدرزیابی روشپایش تغییرات و ادر نهایت  هر بازه و

اجرایی آبخیزداری منطقه، بروز سیالب و فرسایش خاک از مشکالت اصلی آبراهه منطقه است و  -بنا بر مطالعات تفصیلی

جتماعی و اقتصادی ساکنین نیز افت سطح آب در آبراهه و کم آبی و رها شدن اراضی کشاورزی آبی و به تبع آن مشکالت ا

های ذیربط مانند جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی وجود دارد. لذا با برگزاری جلسات با مردم و همچنین دستگاه

های اجرایی آبخیزداری، شهرستان و حتی بخشداری و شورای روستا، همسویی اهداف صورت گرفت. سپس همگام با فعالیت

 زی منطقه و با هدف رفع این مشکالت مدنظر قرار گرفت. بررسی وضعیت کشاور

 

                                                 
1 Adaptive Management  

2 Strategic Adaptive Management (SAM) 
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 موقعیت حوزه آبخیز زالیان و کلهجوب در استان مرکزی و کشور ایران -(1)شکل 

   

 نتایج و بحث -3
با تکیه بر  منطقه بیانگر تبین وضعیت موجودجدول زیر  بنا بر مطالعات پایه و بررسی میدانی در آبخیز کلهجوب،     

  باشد.می اهها، مشکالت و پتانسیلدیتمحدو

 های آبخیز کلهجوب ها، مشکالت و پتانسیلمحدودیت -(1جدول )

 هاپتانسیل مشکالت محدودیت

 12درصد منطقه در شیب باالی  72شیب: حدود 

 درصد قرار دارد.

 بارش مناسب فرسایش و رسوب

 قابلیت تبدیل دیمزار به اراضی آبی زیخیسیل منطقه، نفوذ ناپذیر متوسط 48سازند اسلیت: حدود 

 شرایط مناسب کشت درختان مثمر مدیریت نامناسب منابع آب های بلنددو سوم منطقه در تیپ کوههای و تپه

 قابلیت کشت گیاهان دارویی پوشش نامناسب مرتعی اقلیم نسبتا سرد: کاهش دوره رویش

 ایجاد استخر پروش ماهی دیم -استفاده نامناسب اراضی منابع نامناسب آب زیرزمینی

 برداری بارش و روانابامکان بهره پایین بودن درآمد سرانه 

 سایت تفرجگاهی مهاجرت -بیکاری 

  بازدهی کم کشاورزی 

 

ریزی احیایی منطقه در دو بعد طبیعی و اجتماعی ضروری است. در بعد طبیعی کاهش با توجه به جدول فوق، برنامه

سوب، مهار جریانات سیالبی، بهبود پوشش طبیعی و مرتعی مد نظر قرار گرفت. در بعد اجتماعی هدف اصلی فرسایش و تولید ر

مندی آن است. بنابر این الزم است دسترسی به اهداف و دو بعد ذکر شده در یک افزایش سرانه درآمد واحد خانوار و رضایت

هاد متولی )اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی(، کاهش ریزی صورت گرفته توسط نمسیر انجام شود. بر اساس برنامه

ریزی خیزی منطقه در برنامهفرسایش و مهار سیل عمدتا از طریق ایجاد بندهای مهار رسوب و تاخیر در جریان وکاهش سیل

بود الگوی کشت، منطقه لحاظ شده است. مسیر دستیابی به بعد دوم  و یا افزایش درآمد مردم از طریق تامین آب و اصالح و به
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باشد. با توجه به شرایط منطقه، ایجاد مخازن آب با با توجه به اینکه مسیر درآمدی اصلی مردم منطقه کشاورزی است، می

های مناسب های سطوح آبگیر باران و ذخیره باران، راههای عرضی روی رودخانه، استفاده از هرزآبها، ایجاد سامانهتوجه به سازه

در منطقه تشخیص داده شد. در این منطقه در راستای حصول اهداف مدنظر که تمام جوانب را در بر داشته و برای تامین آب 

ریزی امکان پذیر عین حال رضایت مردم را از ابتدا در پی داشته باشد، صرفا از طریق مدیریت کل آبخیز بعنوان یک واحد برنامه

 سه محور ذیل مدنظر قرار گرفت: است. لذا در راستای ساختار مدیریتی جامع منطقه،

 برداران(. ریزان، بهرهمدیریت سازگار: همفکری و مشارکت ذیربطان )متخصصین، کارشناسان و برنامه -

های سطوح آبگیرر براران، بنردها و ها، بندهای زیرزمینی، سامانهای: تغییر نوع و موقعیت سازهسازه مدیریت -

 های انتقال(.ولهآوری و ذخیره آب، کانال و لمخازن جمع

هرای گردی، سایر روشمدیریت اقتصادی و بهبود درآمدزایی: تغییر و اصالح الگوی کشت، تفرجگاهی و بوم -

 درآمدزایی. 

که در گذشته با االیام شرایط مناسبی داشته بطوریمنطقه کلهجوب به واسطه شرایط اقلیمی و میزان بارش ساالنه از قدیم

(. ولی بتدریج با کاهش پوشش برفی و میزان 2شده است )شکل ان آن برای زراعت آبی استفاده میایجاد نهرهایی از مسر جری

های آبی کاهش یافته سال گذشته بتدریج سطح زراعت 22که از حدود طوریبارش، آب در دسترس کشاورزان کاهش یافته، به

(. پس در شرایط فعلی در 3تا نیز مشهود است )شکل درآمده است و نمود آن در خود روسو اراضی بصورت رها شده و یا دیم 

ماه از سال آبراهه آبخیز، جریان دارد ولی میزان آن کم است. اولین استراتژی افزایش ذخیره جریان، باال آوردن  9تا  4حدود 

الح و تغییر ( وجود داشته باشد. دوم راهبرد اص2طوری که امکان هدایت جریان به شق نهرهای مردم )شکل سطح جریان به

هایی که در شرایط کاهش جریان، دوام و استقامت بیشتری داشته و ماندگار الگوی کشت است. ضرورت استفاده از پوشش

ها و باران وجود داشته باشد، لذا ایجاد هایی که ضمن تسهیل کشت، امکان استفاده از هرزآبباشند و حتی با استفاده از سامانه

 نیکی و درختکاری در اولویت قرار گرفت.های مکابانکت با دستگاه

ها و نهادهای زیربط شروع شده بود، ادامه یافت. در این رابطه جلسات دامه برگزاری جلسات هماهنگی که با دستگاهدر ا

دستگاه اجرایی متولی یعنی اداره متعددی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با حضور مهم

شد. جلسات هماهنگی نیز با نهادهای دیگر مانند جهاد کشاورزی شهرستان کل منابع طبیعی استان و شهرستان شازند برگزار 

شازند، بخشداری منطقه و حتی شورای روستا برگزار شد. در این جلسات ضمن تبیین مشکالت منطقه، ضرورت تشریک 

ات با بزرگان و افراد برداران و ساکنین منطقه بیان شد. سپس برگزار جلستر ازآن بهرههای متولی و مهممساعی همه دستگاه

 ذی نفوذ منطقه  و بعضی از اهالی ادامه یافت.  

متر و حجم کل  11در یک بند خاکی با ارتفاع مفید در راستای اهداف مذکور در زیر دست روستای مخروبه خشکه

ه دامنه ( ساخته شد. اراضی زیر دست بند خاکی در دو طرف:Y 3763962و  :310822Xمترمکعب  در موقعیت ) 128222

اند. یکی زارهای کم بازده  و غیر اقتصادی شدهباشند که بصورت محدود تبدیل به دیمشامل اراضی کشاورزی آبی رها شده می

مالک دارد.  19هکتار اراضی مورد بررسی،  9که حدود طوریدیگر از عوامل غیر اقتصادی بودن آن، خرد بودن اراضی است. به

سازی اراضی و دیگر اصالح الگوی کشت بود. ابتدا با وضعیت موضوع پیگیری شد، یکی یکپارچهسپس با هماهنگی مالکین دو 

شیب دامنه و سایر خصوصیات آن، اقدام به ایجاد بانکت شد. از این طریق ضمن حفاظت آب و خاک در دامنه، با ایجاد 

جه به نوع درختان مثمر که در منطقه شرایط (. با تو0های کاشت نهال، زمینه کاشت درختان مثمر فراهم گردید )شکل چاله

چاله نهال ایجاد  3222کشت داشته باشند و  از سوی دیگر از نظر اقتصادی مقبول مردم باشد، فواصل کشت مشخص و حدود 

های هر فرد مشخص شد. سپس توسط خود مالکین با توجه به وسعت اولیه زمین هر یک، از طریق قرعه کشی موقعیت چاله

از  ها فراهم گردید و همچنینآببرداری از باران و هرزها امکان بهرهن ترتیب با توجه به سطوح ایجاد شده در بانکتشد. بدی

 های انتقال، برای آبگیری تکمیلی از سد توسط مردم صورت گرفت.طریق لوله
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 کلهجوب مسیر نهرهای قدیمی آبگیری از رودخانه برای آبیاری اراضی کشاورزی آبخیز -(2شکل )

  
 نمایی از وضعیت کشاورزی منطقه و منازل تخریب شده روستا  -(3شکل )

  
 ها و اراضی یکپارچه و درختکاری در دامنه زیردست بند خاکیبانکت  -(4شکل )
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ره های ذکر شده اوال اهداف حفاظت آب و خاک از طریق ساماندهی آبراهه و ایجاد بانکت و سطوح ذخیبا انجام فعالیت

باران صورت گرفت و در عین حال شرایط برای بهبود کشت و کار در منطقه و کمک به معیشت مردم فراهم گردید. آنچه در 

این کار بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیت است حمایت، همراهی و مشارکت مردمی است. لذا در طرح حاضر نیز با توجه به 

برداران در نظر گرفته شد که در این رابطه های ذیربط و بهره، دستگاهماهیت آن، ارتباط و نقش سه جزء مهم مدیریت

Kingsford  ،عنوان الگوی مدیریت سازگار استراتژیک یاد کرده و تاکید دارد از این طریق از آن به  2217و همکاران

دید جامع منطقه امکان پذیر تردید این کار جز در قالب حوزه آبخیز با کند. بیبازخوردهای طرفین را تسهیل و تعدیل می

معتقدند مدیریت کمی و کیفی منابع آب برای تأمین نیاز  2218در سال  Thompsonو  Perryنیست، در تایید این موضوع 

  .  [10]پذیر خواهد بود برداران، در قالب حوزۀ آبخیز و الگوی مدیریتی آبخیزداری مؤثر امکانبهره

 

 گیرینتیجه -4
ها به کشاورزی ها و آبراههویژه افرادی که در مناطق کوستانی در حاشیه روخانههای آبخیز بهحوزهران بردامعموال بهره

بنابر این شیوه مدیریتی پایدار خواهد بود که وضعیت . گذارنداهداف متفاوت داشته و بالطبع روی هم اثر میپردازند، می

رسد در کنار اهدافی چون نظر میبه. دهدبرداران را بهبود میجتماعی بهرهاکولوژیکی منابع را ارتقا داده و منافع اقتصادی و ا

ها با توجه به روند روبه رشد جمعیت و تنوع نیازها بسیار حائز مهار فرسایش، رسوب و سیل در رودخانه ها، توجه به نیاز انسان

برداران چنین تشکیالت اجتماعی بهرهنی آن و همریزی در رودخانه بدون توجه به عوامل اصلی و بحرااهمیت بوده و هر برنامه

برداران در چارچوب مدیریت سازگار و توجه به ریزی، اجرای و بهرههای برنامهو این از طریق همکاری واحد محکوم به فناست

رسایش خاک و پذیر خواهد بود. در این رابطه در آبخیز کلهجوب با توجه به مشکالت سیل و فدورنمای مدیریتی منطقه امکان

همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه، در راستای برنامه مدیریتی صورت گرفته از طریق ساماندهی آبراهه منطقه و 

ایجاد بانکت مشکالت سیل و فرسایش خاک مرتفع شده و از طرفی شرایط بهبود وضعیت کشاورزی منطقه فراهم شد. تامین 

ها( در این رابطه نقش بسزای ایفا نمود و این مهم صرفا در یر باران و هرزآب )در بانکتآب از طریق بند ایجاد شده، سطوح آبگ

  خصوص مردم به تحقق پیوست.های دخیل، بهچارچوب همگرایی و همکاری مولفه

  

 قدردانی -5
نهاد انجام شده  با حمایت اینو های فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحمقاله حاضر برگرفته از      

اندرکاران و همکاران محترم ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان وسیله از تمامی دستنویسندگان بدین است. همچنین 

 نمایند.میصمیمانه قدردانی و شهرستان شازند مرکزی 
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Abstract  
In Iran, the life of an important part of the people, especially in the villages located in the 

mountainous areas and the tributaries of the rivers, depends on the Intermittent rivers and 

ephemeral streams. In recent decades, along with climate change and the lack of change 

in traditional farming methods, many irrigated and rain fed agricultural lands have been 

abandoned hillside of streams. Restoration of this strams has important goals in 

watershed and environmental management, and on the other hand, with proper 

management, it can solve many social and economic problems of these areas, such 

as unemployment and migration, by rehabilitating agricultural lands. Doing so 

requires greater participation between planners and stakeholders, which constitutes 

a adaptive management framework. In this regard, in Kolehjoub watershed due to 

the problems of floods and soil erosion as well as social and economic problems 

caused by the reduction of water flow in its streams, with the coordination and 

participation of relevant components, especially its residents, in addition to watershed 

management activities to control erosion and floods, By modifying the cultivation pattern, 

the agricultural situation of the region was improved Water supply was provided through 

the constructed structures as well as the surfaces created for the use of rain and runoff. 

Gaining public trust and participation is the most important strength and success factor of 

this work. 

 

Key words: Adaptive Management, Participation of stakeholders, Rainwater Catchment, 

River Restoration. 
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