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 چکیده 

زمینـه مناسـبی ، ، ر مناطق خشکر مناطق خشکدد  هامسیلگیري از بسترگیري از بسترو بهرهو بهرهآبخیز آبخیز   هايمناطق باالدست و میانه حوزهمناطق باالدست و میانه حوزه  رودهايرودهايخشکهخشکهساماندهی ساماندهی 
نابع سـو حفاظـت منـابع بدین ترتیب از یکبدین ترتیب از یک  ..کندکندمیمیفرسایش و رسوب فراهم فرسایش و رسوب فراهم   مهارمهارهاي کوچک، هاي کوچک، آبخوانآبخوان  ایجادایجاد  براي مدیریت جریانات فصلی، ظت م سو حفا

  ییح مناسبح مناسبووسطسطتصادي و اجتماعی، اثرات اکولوژیک آن قابل توجه بوده و از سوي دیگر تصادي و اجتماعی، اثرات اکولوژیک آن قابل توجه بوده و از سوي دیگر آب و خاك را در پی داشته که عالوه بر اثرات اقآب و خاك را در پی داشته که عالوه بر اثرات اق
سبز و ایجاد نموده که افزایش اشـتغال در منـاطق روسـتایی و بهبـود فضـاي سـبز و دار دار و ایجاد فضاي سبز در اراضی شیبو ایجاد فضاي سبز در اراضی شیب  کاريکاريبراي درختبراي درخت ضاي  بود ف ستایی و به ناطق رو شتغال در م ایجاد نموده که افزایش ا

ستقرار هـاي بیومهندسـی کـه مبتنـی بـر اسـتقرار وريوريآآو فنو فن  هاهاز روشز روشگیري اگیري ادنبال دارد. دراین رابطه بهرهدنبال دارد. دراین رابطه بهرهگردي را بهگردي را بهتوسعه گردشگري و بومتوسعه گردشگري و بوم بر ا نی  که مبت سی  هاي بیومهند
شتن . کاهش هزینه اجرایی، موثر بودن، سازگاري بـا طبیعـت و داشـتن هستندهستند  سازگارترین اقدامات مهندسی با شرایط طبیعی حائز اهمیتسازگارترین اقدامات مهندسی با شرایط طبیعی حائز اهمیت عت و دا با طبی . کاهش هزینه اجرایی، موثر بودن، سازگاري 

با روشباشد و در مقایسـه بـا روشهاي بیومهندسی میهاي بیومهندسی میهاي روشهاي روشترین مزیتترین مزیتاقبال مردمی از مهماقبال مردمی از مهم سه  صرفمکـانیکی صـرفهاي هـاي باشد و در مقای کانیکی  با ضـمن سـازگاري بـا   ،،م سازگاري  ضمن 
باالمهـار و بـاال  برايبراي  مناسبمناسب  الگويالگوي  یکیک  دستیابی بهدستیابی به  هدفهدف  بابا  وو  تري دارد. بدین منظورتري دارد. بدین منظورطبیعت، منافع بیشطبیعت، منافع بیش هار و  هرهبهـره  بردنبـردن  م   هايهايسیالبسـیالب  ازاز  وريوريب

ن ن تدویتدوی  در چارچوب مدیریت سازگاردر چارچوب مدیریت سازگار وو  هاي منتخب در مناطق مختلف کشورهاي منتخب در مناطق مختلف کشوردر مسیلدر مسیل  ، طرح الگویی، طرح الگوییفصلی و ایجاد اراضی جدید تولیديفصلی و ایجاد اراضی جدید تولیدي
برداران محلی، نهادهاي دولتی و غیر دولتی مرتبط و محققین برنامه کاري منطقه برداران محلی، نهادهاي دولتی و غیر دولتی مرتبط و محققین برنامه کاري منطقه با برگزاري جلسات و همفکري بهرهبا برگزاري جلسات و همفکري بهرهشد. در این راستا شد. در این راستا 

یی . در مرحله اجرایـی انتخاب گردبدانتخاب گردبدریزي ریزي عنوان واحد برنامهعنوان واحد برنامهو خشکه رود بهو خشکه رود بهشده شده ها و دورنماي آینده منطقه مشخص ها و دورنماي آینده منطقه مشخص با توجه به محدودیتبا توجه به محدودیت . در مرحله اجرا
جراي اثرات زیست محیطی اجـراي و و   اجتماعی منطقهاجتماعی منطقه  -قتصاديقتصاديااهاي هیدرولوژیکی، فیزیوگرافی، زمین شناسی، هاي هیدرولوژیکی، فیزیوگرافی، زمین شناسی، یی دقیق ویژگییی دقیق ویژگیکار، با شناساکار، با شناسا اثرات زیست محیطی ا

به هاي موجود مورد بررسی و در صورت نیاز با توجـه بـه موقعیت سازهموقعیت سازه  HEC-RASاز طریق مدل هیدرولیکی از طریق مدل هیدرولیکی   در ادامهدر ادامهه و ه و شروع شدشروع شد پروژهپروژه جه  هاي موجود مورد بررسی و در صورت نیاز با تو
ستفاده از اسـتفاده از   بابـاسپس سپس و و   ههگرفتگرفتمورد بررسی قرار مورد بررسی قرار   شیبگیري و اصالح گیري و اصالح هاي تکمیلی به منظور رسوبهاي تکمیلی به منظور رسوبشیب حد رودخانه، امکان ایجاد سازهشیب حد رودخانه، امکان ایجاد سازه ا

ستر ها) از طریق پرده آب بند در بسـتر رفت و کرانهرفت و کرانه(درون آب(درون آبو ایجاد مخازن آب و ایجاد مخازن آب هاي سنتی و نوین هاي سنتی و نوین وريوريآآهاي سطوح آبگیر باران و فنهاي سطوح آبگیر باران و فنسامانهسامانه ها) از طریق پرده آب بند در ب
ندت بنـدششزمینه کاشت درختان و گیاهان بومی (مانند گیاهان دارویی) عالوه بر رسوبات پزمینه کاشت درختان و گیاهان بومی (مانند گیاهان دارویی) عالوه بر رسوبات پخشکه رود و هدایت آب به درون مخازن، خشکه رود و هدایت آب به درون مخازن،  هاي هاي ت ب

شارکت ذيچنین در ابعاد مشارکت مردمی، میزان مشـارکت ذيهمهمد. د. شوشورود فراهم میرود فراهم میهاي خشکههاي خشکهدر کرانهدر کرانه  ،،گیرگیررسوبرسوب براي نفعـان بـراي خالن و ذيخالن و ذيمدمـدچنین در ابعاد مشارکت مردمی، میزان م عان  نف
کار در هاي ترویجـی همگـام، نتـایج و عوایـد کـار در برون سپاري به واحد خانوار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در عین حال از طریق برنامهبرون سپاري به واحد خانوار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در عین حال از طریق برنامه ید  تایج و عوا گام، ن جی هم هاي تروی

 چنین جلب مشارکت ایشان شود. چنین جلب مشارکت ایشان شود. اختیار جوامع محلی قرار گرفته که هم باعث جلب نظرات و هماختیار جوامع محلی قرار گرفته که هم باعث جلب نظرات و هم
  کلیدي: هايواژه

 سیالب، مشارکت مردمی مدیریت کاري، ساماندهی رودخانه، رود، درختدار، خشکهاراضی شیب
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 مقدمه 
نهدرصد از شـبکه رودخانـه  5050رودها بیش از رودها بیش از ، فصلی و خشکه، فصلی و خشکه1هاي میانیهاي میانیآبراههآبراهه شبکه رودخا میاي را در سراسـر دنیـا تشـکیل مـیدرصد از  شکیل  یا ت سر دن ند (دهنـد (اي را در سرا و و   Datryده
شکیها در مناطق خشک که نیمـی از خشـکیآبراههآبراههاین نوع این نوع     ).).20172017و همکاران، و همکاران،   Kingsford  ؛؛20142014همکاران، همکاران،  می از خ شامل هاي کـره زمـین را شـامل ها در مناطق خشک که نی مین را  کره ز هاي 

شوند، شوند، شوند با توجه به فزونی میزان تبخیر نسبت به بارش، مشهودتر هستند. هرچند این رودخانه ها در مناطق مرطوب نیز دیده میشوند با توجه به فزونی میزان تبخیر نسبت به بارش، مشهودتر هستند. هرچند این رودخانه ها در مناطق مرطوب نیز دیده میمیمی
به بیعتا مدیریت این گونه آبراهـه هـا بـا توجـه بـه تر بوده و طتر بوده و طمنظممنظمولی از نظر میزان جریان و تغییرات در طول سال در مناطق خشک ناولی از نظر میزان جریان و تغییرات در طول سال در مناطق خشک نا جه  با تو ها  هه  بیعتا مدیریت این گونه آبرا

 باشد. باشد. تر میتر میمسائل مترتب آن از جمله محیط زیست، تنوع زیستی و مسائل اجتماعی و اقتصادي مشکلمسائل مترتب آن از جمله محیط زیست، تنوع زیستی و مسائل اجتماعی و اقتصادي مشکل
ساحلی امروزه ساماندهی رودخانه عبارت از بهبود سیستم رودخانه در یک بازه معین(شامل مقطع اصلی و گستره زیستابی دو بـال سـاحلی  بال  امروزه ساماندهی رودخانه عبارت از بهبود سیستم رودخانه در یک بازه معین(شامل مقطع اصلی و گستره زیستابی دو 

هرهت که با اهداف چند منظوره مانند اصالح مسیر رودخانه به منظـور افـزایش ایمنـی در برابـر سـیالب و بهـرهرودخانه) اسرودخانه) اس سیالب و ب بر  نی در برا فزایش ایم ظور ا نه از وري بهینـه از ت که با اهداف چند منظوره مانند اصالح مسیر رودخانه به من وري بهی
یوارهجریانات فصلی، بهسازي ظرفیت انتقال رسوب و کـاهش فرسـایش دیـواره سایش د کاهش فر جام هـا انجـام جریانات فصلی، بهسازي ظرفیت انتقال رسوب و  طه درایـن رابطـه . . شودشـودمیمـیها ان ین راب یري از روشگیـري از روشبهرهبهرهدرا ها و هـا و گ

ر سازگارترین اقدامات مهندسی با شرایط طبیعی حائز اهمیت است. کاهش هزینه اجرایی، ر سازگارترین اقدامات مهندسی با شرایط طبیعی حائز اهمیت است. کاهش هزینه اجرایی، هاي بیومهندسی که مبتنی بر استقراهاي بیومهندسی که مبتنی بر استقراتکنیکتکنیک
مروزه ) و امـروزه Franti ، ،19961996باشد (باشد (بیومهندسی میبیومهندسی میهاي هاي هاي روشهاي روشترین مزیتترین مزیتموثر بودن، سازگاري با طبیعت و داشتن اقبال مردمی از مهمموثر بودن، سازگاري با طبیعت و داشتن اقبال مردمی از مهم ) و ا

با روشکه در مقایسـه بـا روش  ))Stathakopoulos ، ،20062006و و   (Georgiشده شده  بخشی از علم مهندسی هیدرولیکبخشی از علم مهندسی هیدرولیک  به عنوانبه عنوان سه  صرف هـاي مکـانیکی صـرف که در مقای کانیکی  هاي م
نافع ). حتی در بعضی مناطق مانند اروپاي مرکزي بـه منـافع Jormola ، ،20082008و و Laitinen تري دارد (تري دارد (ضمن سازگاري با طبیعت، منافع بیشضمن سازگاري با طبیعت، منافع بیش به م ). حتی در بعضی مناطق مانند اروپاي مرکزي 

یاهی و ) و موفقیت در این امر بـه نـوع پوشـش گیـاهی و 20092009و همکاران، و همکاران،   Maderaشود (شود (تري معطوف میتري معطوف میاقتصادي بیولوژیک آن توجه بیشاقتصادي بیولوژیک آن توجه بیش شش گ نوع پو به  ) و موفقیت در این امر 
). از سوي دیگر هرگونه اقدام در راستاي ساماندهی رودخانه، توجه به الگوي ). از سوي دیگر هرگونه اقدام در راستاي ساماندهی رودخانه، توجه به الگوي Marden ، ،20062006و و   Phillipsترکیب آن ارتباط زیادي دارد (ترکیب آن ارتباط زیادي دارد (

 رودخانه و خصوصیات مورفولوژیک آن ضروري است. رودخانه و خصوصیات مورفولوژیک آن ضروري است. 
قل از ) بـه نقـل از 13831383تلوري (تلوري (  ،هاهانهنهدهی رودخادهی رودخادر رابطه با اهمیت ساماندر رابطه با اهمیت سامان به ن مکینـوري و مـ)  نوري و  سگرو (تومپـاپیالي و ماسـگرو (  ،،))19819822((  چچراراووکی پاپیالي و ما ) ) 19851985توم

یت سیل، حفاظـت اراضـی و تثبیـت   مهارمهارهاي هاي اصلی روشاصلی روش  هايهايگروهگروه  ززعنوان یکی اعنوان یکی ارا بهرا بهاصالح مسیر و بهسازي رودخانه در محدوده بحرانی اصالح مسیر و بهسازي رودخانه در محدوده بحرانی  ضی و تثب ظت ارا سیل، حفا
هرانتهـران  هاي گالب دره و دربندهاي گالب دره و دربندهاي حوضههاي حوضهاي در آبراههاي در آبراههاجراي عملیات سازهاجراي عملیات سازهاست. است.   نمودهنموده  محسوبمحسوبها ها رودخانهرودخانه شان نشـان   ت براي کـه بـراي   داددادن هارمهـارکه    م
سدمناطق حساس و بحرانی به شیب حـد برسـد  ههاي ناشی از رگبارها بایستی شیب رودخانه در محدوداي ناشی از رگبارها بایستی شیب رودخانه در محدودهاي واریزههاي واریزهسیالبسیالب حد بر حی لـذا بـا طراحـی   ،،مناطق حساس و بحرانی به شیب  با طرا لذا 

تر نتایج حاصله نشان داد که بندهاي با ارتفاع یک متـر   ،،HEC-RASبا استفاده از مدل با استفاده از مدل ها ها بندهاي متوالی و بهینه کردن تعداد و ارتفاع آنبندهاي متوالی و بهینه کردن تعداد و ارتفاع آن نتایج حاصله نشان داد که بندهاي با ارتفاع یک م
جاد میاي را براي ایجاد شیب حد ایجـاد میشرایط بهینهشرایط بهینه، ، ترین حجم عملیات هستندترین حجم عملیات هستنددر این رودخانه که داراي کمدر این رودخانه که داراي کم ندنماینـداي را براي ایجاد شیب حد ای جواهري، (جـواهري،   نمای )13801380 .( .(

مخاطرات بروز سیل مخاطرات بروز سیل ز بسیاري از ز بسیاري از عامل اصلی در بروعامل اصلی در برورا را آباد آباد دهی رودخانه شهرمحموددهی رودخانه شهرمحمودتوجه به سامانتوجه به سامان) عدم ) عدم 13941394پارسایی (پارسایی (کشورپرست و کشورپرست و 
ندمشکالت حادث دانسته که در سه دسته کالبدي، اجتماعی و زیست محیطی تقسـیم نمودنـدو دیگر و دیگر  سیم نمود یق در تاییـد ایـن موضـوع از طریـق   ..مشکالت حادث دانسته که در سه دسته کالبدي، اجتماعی و زیست محیطی تق ضوع از طر ین مو ید ا در تای
ست ، دریافتند اولین مشکل این رودخانـه ناشـی از مسـائل زیسـت SWOTگیري از مدل گیري از مدل نفري و بهرهنفري و بهره  380380نامه و یک جامعه آماري نامه و یک جامعه آماري پرسشپرسش سائل زی شی از م نه نا ، دریافتند اولین مشکل این رودخا

طرح بوده و بعد آن مسائل مدیریتی است و توسعه پوشش و فضاي سبز در حاشیه ان راهکار مناسـب در حـل مشـکالت آن مطـرح   محیطیمحیطی شکالت آن م حل م سب در  بوده و بعد آن مسائل مدیریتی است و توسعه پوشش و فضاي سبز در حاشیه ان راهکار منا
براي ) روي رودخانه اصلی حوزه آبخیز آهودره (شهرستان خمین) اقدام به انجام یـک طـرح الگـویی بـراي 13951395راد (راد (شد. ابراهیمی و داوديشد. ابراهیمی و داودي گویی  طرح ال یک  ) روي رودخانه اصلی حوزه آبخیز آهودره (شهرستان خمین) اقدام به انجام 

سیالب و برداري از سـیالب و مهار و بهرهمهار و بهرهبراي ساماندهی رودخانه، براي ساماندهی رودخانه، ین طرح ین طرح رودها انجام دادند. در ارودها انجام دادند. در اساماندهی خشکهساماندهی خشکه به حفاظـت درختـان اقـدام بـه برداري از  قدام  تان ا ظت درخ حفا
سازه ترین اثـرات هیـدرولیکی سـازه بیشبیشدهد که دهد که نتایج نشان مینتایج نشان می. . شدشدعدد بندگابیونی تأخیري در مناطق آسیب پذیري رودخانه عدد بندگابیونی تأخیري در مناطق آسیب پذیري رودخانه   2211ساخت ساخت  یدرولیکی  ثرات ه ترین ا

طوري برشی، تغییرات سطح آب و قدرت جریان مشاهده شد، بـه طـوري هاي گابیونی در رودخانه آهودره در تغییر نمودارهاي سرعت، نیروي هاي گابیونی در رودخانه آهودره در تغییر نمودارهاي سرعت، نیروي  به  برشی، تغییرات سطح آب و قدرت جریان مشاهده شد، 
سایش این بندها اثرات خوبی در کنترل موضـعی فرسـایش که سرعت جریان در محدوده اثر بندهاي گابیونی کاهش یافته است. از سوي دیگر که سرعت جریان در محدوده اثر بندهاي گابیونی کاهش یافته است. از سوي دیگر  ضعی فر این بندها اثرات خوبی در کنترل مو

بار بها داشته و سطوح جدیدي که ناشی از انباشت رسوبات (عمـدتاً بـار ببستر و کناره رودخانه و سیالببستر و کناره رودخانه و سیالب مدتاً  شدباشـدستر) میسـتر) میها داشته و سطوح جدیدي که ناشی از انباشت رسوبات (ع جاد نمودایجـاد نمود  ،،با و و   ندنـدای
کارکرد کارکرد   نن). در مشابهت با ای). در مشابهت با ای22و و   11(شکل (شکل ایجاد شد ایجاد شد کاري در منطقه کاري در منطقه هاي فصلی و توسعه درختهاي فصلی و توسعه درختبرداري از جریانبرداري از جریانکارکرد مناسبی در بهرهکارکرد مناسبی در بهره

گان مسیل جگین در اسـتان هرمزگـان رودها می توان به کار انجام شده در رودها می توان به کار انجام شده در ندهی خشکهندهی خشکهماماساسا ستان هرمز شکل (شـکل مسیل جگین در ا قه ) و اسـتفاده از خوشـاب در منطقـه 33( شاب در منط ستفاده از خو ) و ا
کاران، ایرانشهر (خـرد نـارویی و همکـاران،  نارویی و هم خرد  کرد.اشـاره کـرد.) ) 13961396ایرانشهر ( شاره  سرمایه) معتقدنـد سـرمایهPincus  ))20092009و و   Moseley  ا ند  یک گذاري در احیـاي اکولوژیـک ) معتقد یاي اکولوژ گذاري در اح

شتغال اشـتغال   از سوي دیگر منافع اقتصادي و ایجاداز سوي دیگر منافع اقتصادي و ایجاد هاي طبیعی نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی در ابعاد دولتی و خصوصی دارد.هاي طبیعی نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی در ابعاد دولتی و خصوصی دارد.عرصهعرصه ا
قات تر به آن پرداخته شده، مغفول مانده است. ایشـان در ایـن رابطـه از نتـایج تحقیقـات در این بخش قابل توجه بوده و به لحاظ اینکه کمدر این بخش قابل توجه بوده و به لحاظ اینکه کم تایج تحقی طه از ن ین راب شان در ا تر به آن پرداخته شده، مغفول مانده است. ای

                                                           
1 Intermittent rivers and ephemeral streams (IRES) 
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ند. اي ایاالت متحده اسـتفاده نمودنـد. موجود در دفتر تحلیل اقتصادي منطقهموجود در دفتر تحلیل اقتصادي منطقه ستفاده نمود قه ) در پژوهشـی روي مسـیلی در منطقـه Dunkerley  ))20142014اي ایاالت متحده ا سیلی در منط شی روي م ) در پژوه
Fowlers Creek  مدیریت معتقدند وجود پوشش گیـاهی در کنـاره مسـیر جریـان شـرایط مناسـبی بـراي مـدیریت غرب نیوساتولز استرالیا، غرب نیوساتولز استرالیا،   دردر براي  سبی  شرایط منا یان  سیر جر ناره م یاهی در ک معتقدند وجود پوشش گ

ست. تر پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه با شرایط اقیمی خشـک فـراهم نمـوده اسـت. هاي فصلی و حفظ رطوبت و توسعه بیشهاي فصلی و حفظ رطوبت و توسعه بیشجریانجریان موده ا فراهم ن شک  تر پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه با شرایط اقیمی خ
Polyakov  ) انه حوزه آبخیزانه حوزه آبخیز) اهمیت احیائ بیولوژیک ررودخ) اهمیت احیائ بیولوژیک ررودخ20172017و همکاران (و همکارانBannister Creek    غرب کیلومترمربع در غـرب   2323با مساحت با مساحت کیلومترمربع در 

سالاسترالیا را مورد بررسی قرار داند. در این رابطه وضعیت رودخانه در مقـاطع زمـانی سـال مانی  قاطع ز را را   20102010و و   20052005، ، 20012001، ، 20002000، ، 19651965هاي هاي استرالیا را مورد بررسی قرار داند. در این رابطه وضعیت رودخانه در م
، معتقدند ارزش و اعتبار ، معتقدند ارزش و اعتبار ""ودخانه یا مسیر زندگیودخانه یا مسیر زندگیرر""بررسی کردند. ایشان با تحلیل اقتصادي پروژه احیایی رودخانه مورد مطالعه و طرح بررسی کردند. ایشان با تحلیل اقتصادي پروژه احیایی رودخانه مورد مطالعه و طرح 

 باشد. باشد. تر از منافع حاصل از هزینه کرد اقتصادي آن میتر از منافع حاصل از هزینه کرد اقتصادي آن میتاثیرات اکولوژیک آن به مراتب بیشتاثیرات اکولوژیک آن به مراتب بیش
سیالب و سـطحی، بـروز سـیالب و   هايهـايها در مدیریت جریانها در مدیریت جریانرودها و یا مسیلرودها و یا مسیلهاي مورد اشاره، خشکههاي مورد اشاره، خشکهبنا بر بررسی صورت گرفته و پژوهشبنا بر بررسی صورت گرفته و پژوهش بروز  سطحی، 

  -محیطی و اقتصاديمحیطی و اقتصاديبا اهداف چند منظوره زیستبا اهداف چند منظوره زیست  هاهاي بالقوه تولیدي، جایگاه مهمی دارند. بنابر این ساماندهی رودخانهي بالقوه تولیدي، جایگاه مهمی دارند. بنابر این ساماندهی رودخانههاهاعنوان عرصهعنوان عرصهبهبه
به اینبا توجـه بـه ایننفع دارد. نفع دارد. عنوان گروه اجتماعی شاخص ذيعنوان گروه اجتماعی شاخص ذياجتماعی نقش مهمی در احیاي جوامع روستایی بهاجتماعی نقش مهمی در احیاي جوامع روستایی به جه  سیلمسـیل  کهکـهبا تو بهها بـهم ویژه در ویژه در ها 

سطح درصد سـطح   5050  کهکهدرصد)، لذا درصورتیدرصد)، لذا درصورتی  1515تا تا   1010دهد (دهد (هاي آبخیز را تشکیل میهاي آبخیز را تشکیل میز سطح حوزهز سطح حوزهمناطق کوهستانی سطح قابل توجهی امناطق کوهستانی سطح قابل توجهی ا درصد 
عی به عنوان اراضی جدید بـراي توسـعه کشـاورزي و منـابع طبیعـی   ها ها مسیلمسیلو تعدیل شیب و مسیر و تعدیل شیب و مسیر   با بسترسازي و اصالح با بسترسازي و اصالح   رارااین اراضی این اراضی  نابع طبی شاورزي و م سعه ک براي تو به عنوان اراضی جدید 
سیالبهـاي باالدسـت، سـیالبوري از جریانوري از جریانبهرهبهرهبسیار مناسب و ارزشمندي براي بسیار مناسب و ارزشمندي براي ، شرایط ، شرایط اضافه نموداضافه نمود ست،  ضی افـزایش میـزان اشـتغال در اراضـی ها، ها، هاي باالد شتغال در ارا یزان ا فزایش م ا

طر البته اثرات طبیعی آن مثـل کـاهش خطـر و کامالً مشهود است که و کامالً مشهود است که   هاي شهري فراهم نمودهاي شهري فراهم نمودشیبدار و حتی توسعه فضاي سبز در حوضهشیبدار و حتی توسعه فضاي سبز در حوضه کاهش خ ثل  البته اثرات طبیعی آن م
به چنین ارزش و اعتبار تاثیرات اکولوژیک آن که بـه ها و همها و همسالیسالیسیل، مدیریت خشکسیل، مدیریت خشک تب بیشمراتـب بیشچنین ارزش و اعتبار تاثیرات اکولوژیک آن که  کرد تـر از منـافع حاصـل از هزینـه کـرد مرا نه  صل از هزی نافع حا تر از م

شاخص صورت پایلوت در پنج تا هشت خشـکه رود شـاخص لذا بر آن شدیم در قالب طرح پژوهشی بهلذا بر آن شدیم در قالب طرح پژوهشی به  اقتصادي آن، را نباید از نظر دور دانست.اقتصادي آن، را نباید از نظر دور دانست. شکه رود  صورت پایلوت در پنج تا هشت خ
یدياراضی جدیـد تولیـديفصلی و ایجاد فصلی و ایجاد   هايهايسیالبسیالب  ازاز  وريوريبهرهبهره  بردنبردن  مهار و باالمهار و باال  برايبراي  مناسبمناسب  الگويالگوي  یکیک  دستیابی بهدستیابی به  هدفهدف  باباو و   در کشوردر کشور ید تول   ،،اراضی جد

 مورد بررسی قرار گیرد.مورد بررسی قرار گیرد.اجتماعی اجتماعی   -وري بهینه جریان و سیالب) و اقتصاديوري بهینه جریان و سیالب) و اقتصاديدر ابعاد اکولوژیک (بهرهدر ابعاد اکولوژیک (بهرهرودها رودها اهمیت ساماهدهی خشکهاهمیت ساماهدهی خشکه
 

 
استان مرکزي -رود و پوشش درختی ایجاد شده با مشارکت اهالی منطقه در منطقه آهودره خمینساماندهی خشکه -1شکل   
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استان مرکزي -رود آهودره خمینهاي سطحی و درختان گردو کاشته شده در دامنه خشکهجریانمهار  -2شکل   

 

 
هاي رودخانه جگین استان هرمزگان توسط واحد خانوار و اهالی منطقهاي از ساماندهی خشکه رود در طول مسیلنمونه -3شکل   

     
 رودها چالش مدیریت خشکه

به، بـهشودشودها میها میباعث به مخاطره افتادن حیات و شرایط این آبراههباعث به مخاطره افتادن حیات و شرایط این آبراهه  هاهارودخانهرودخانه  هاهامعموال نوع و تنوع مدیریتمعموال نوع و تنوع مدیریت ثالعنوان مثـال،  یا سـازمان یـا   عنوان م سازمان 
بههاي حفاظت شده و دیگري جریان و عوامل آن را تحـت مـدیریت دارد. بـهنهادي صرفا براي بخشنهادي صرفا براي بخش مدیریت دارد.  حت  بههر حـال مـردم جنبـههاي حفاظت شده و دیگري جریان و عوامل آن را ت مردم جن حال  فاوت هاي متفـاوت هر  هاي مت

نه ها  خـدمات چهـار گانـه هاي اصالحی و احیایی در مسیلهاي اصالحی و احیایی در مسیلطرفی با انجام برنامهطرفی با انجام برنامهرودخانه را نگریسته و به دنبال عواید متفاوت هستند. از رودخانه را نگریسته و به دنبال عواید متفاوت هستند. از  هار گا خدمات چ ها  
و همکاران، و همکاران،   Suttonمحیط زیست (محیط زیست (  4و فرهنگیو فرهنگی  3کنندگیکنندگی، تنظیم، تنظیم2، تأمین نیازها و مواد اولیه، تأمین نیازها و مواد اولیه1محیط زیستی مشتمل بر خدمات حمایتیمحیط زیستی مشتمل بر خدمات حمایتی

                                                           
1 Supporting Services 
2 Provisioning Services 
3 Regulating Services 
4 cultural services 
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مهي دارد و معمـوال برنامـه) از نظر اقتصادي به صرفه بوده و هزینه کرد در این رابطه توجیه اقتصاد) از نظر اقتصادي به صرفه بوده و هزینه کرد در این رابطه توجیه اقتصاد20162016 موال برنا ین ریزان و جوامـع کمتـر بـه ایـن ي دارد و مع به ا تر  مع کم ریزان و جوا
ند توانند ارزش واقعی آن را درك نماینـد موضوع واقف بوده و نمیموضوع واقف بوده و نمی کاران، و همکـاران،   Kingsford((توانند ارزش واقعی آن را درك نمای مه). در برنامـه20172017و هم فاظتی هاي مـدیریتی و حفـاظتی ). در برنا مدیریتی و ح هاي 

راههاي متفاوتی راههاي متفاوتی  رسد.رسد.دست میدست میها و باالدست صورت گرفته در صورتی که منافع به پایین ها و باالدست صورت گرفته در صورتی که منافع به پایین رودخانه معموال کارهاي حفاظتی در سرشاخهرودخانه معموال کارهاي حفاظتی در سرشاخه
باط براي یکپارچه کردن و هماهنگ کردن منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و محیط زیستی وجود دارد. با توجـه تـاثیر پـذیري و ارتبـاط  پذیري و ارت تاثیر  جه  براي یکپارچه کردن و هماهنگ کردن منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و محیط زیستی وجود دارد. با تو

تاب آوريبخش هاي مختلف رودخانه، برنامه هاي مدیریتی را پیچیده می کند. هرنوع تغییري در آبراهه مثل ایجاد سـد، تـاب آوري سد،  ضعیتو وضـعیت  1بخش هاي مختلف رودخانه، برنامه هاي مدیریتی را پیچیده می کند. هرنوع تغییري در آبراهه مثل ایجاد    و و
سازد.  معموال بهره برداران اهداف متفاوت داشته و بالطبع روي هم اثر می گذارند. بنابر این شیوه مدیریتی سازد.  معموال بهره برداران اهداف متفاوت داشته و بالطبع روي هم اثر می گذارند. بنابر این شیوه مدیریتی زندگی موجودات را متاثر میزندگی موجودات را متاثر می

که دهـد. در تعریفـی کـه برداران را بهبود میبرداران را بهبود میپایدار خواهد بود که وضعیت اکولوژیکی منابع را ارتقا داده و منافع اقتصادي و اجتماعی بهرهپایدار خواهد بود که وضعیت اکولوژیکی منابع را ارتقا داده و منافع اقتصادي و اجتماعی بهره فی  هد. در تعری د
برداران بـرداران خوردگی و ارتباط تنگاتنگ منافع اقتصادي و اجتماعی بهرهخوردگی و ارتباط تنگاتنگ منافع اقتصادي و اجتماعی بهرهو گرهو گره  2مدیریت پایدار منابع بیان شد دو نکته مدیریت سازگارمدیریت پایدار منابع بیان شد دو نکته مدیریت سازگار  برايبراي

ضروري ضـروري این این ). بنابر). بنابر13931393؛ صادقی و همکاران، ؛ صادقی و همکاران، 20082008و همکاران، و همکاران،   Armitageاز طبیعت و شرایط اکولوژیکی طبیعت حائز اهمیت است (از طبیعت و شرایط اکولوژیکی طبیعت حائز اهمیت است (
ها بر اساس مدیریت سازگار با  نگاه به آینده و دورنماي منطقه صورت گرفته که ها بر اساس مدیریت سازگار با  نگاه به آینده و دورنماي منطقه صورت گرفته که ت و بالطبع مدیریت رودخانهت و بالطبع مدیریت رودخانهاست مبنا و محور تصمیمااست مبنا و محور تصمیما

ستراتژیکاز آن به مدیریت سازگار اسـتراتژیک یر میتعبیـر می  3از آن به مدیریت سازگار ا کاران، و همکـاران،   Kingsford((شود شـود تعب کاران، و همکـاران،   Kingsford  ؛؛20112011و هم قه) و حلقـه20172017و هم هاي هاي ) و حل
بدیابـدآوري سامانه نیز افزایش میآوري سامانه نیز افزایش می، در این حالت تاب، در این حالت تابشودشود  ظر گرفتهظر گرفتهننهاي وي درهاي وي درارتباطی اجزاء طبیعت و بشر و نیازارتباطی اجزاء طبیعت و بشر و نیاز به. لـذا بـهیا لذا  سد رسـد نظر مینظر می.  ر

ظر بیشلحاظ دقت نظـر بیشآبخیز بهآبخیز به  ریزي و در قالب حوزهریزي و در قالب حوزههاي برنامههاي برنامهاي با رویکرد مدیریت سازگار در واحداي با رویکرد مدیریت سازگار در واحدمدیریت پایدار رودخانهمدیریت پایدار رودخانه تایج تـر، نتـایج لحاظ دقت ن تر، ن
تر به اهمیت تر به اهمیت هاي طبیعی، توجه بیشهاي طبیعی، توجه بیشبرداران عرصهبرداران عرصهت آبخیزها با توجه به نقش بهرهت آبخیزها با توجه به نقش بهرهباشد. امروزه در فرآیند مدیریباشد. امروزه در فرآیند مدیری تري دربر داشتهتري دربر داشتهمناسبمناسب

که بدون که بدون طوريطوريهاي آبخیز مطرح شده، بههاي آبخیز مطرح شده، بهعنوان یک نکته مهم در موفقیت مدیریت سازگار و مدیریت پایدار حوزهعنوان یک نکته مهم در موفقیت مدیریت سازگار و مدیریت پایدار حوزهبرداران بهبرداران بهو جایگاه بهرهو جایگاه بهره
هرهچنین تشکیالت اجتماعی بهـرهعوامل اصلی و بحرانی آن و همعوامل اصلی و بحرانی آن و هم ست (داران محکـوم بـه فناسـت (بربـرچنین تشکیالت اجتماعی ب به فنا کوم  کاران، ؛  صـادقی و همکـاران، Habtamu ، ،20112011داران مح صادقی و هم ؛  

مبتنی بر پژوهش انجام شده روي مبتنی بر پژوهش انجام شده روي   20172017و همکاران در سال و همکاران در سال   Kingsford  وو  20112011و همکاران در سال و همکاران در سال   Kingsford). در این رابطه ). در این رابطه 13931393
ستراتژیک را مدیریت سازگار اسـتراتژیک را ساز و کار ساز و کار   ،،اي در استرالیااي در استرالیاجنین رودخانهجنین رودخانهکروکودیل در شمال شرقی آفریقا جنوبی و همکروکودیل در شمال شرقی آفریقا جنوبی و همرودخانه رودخانه  حی طراحـی مدیریت سازگار ا طرا

با نفع هرمنطقه شناسـایی شـده و سـپس بـا در مدیریت بهینه رودخانه هرمنطقه ابتدا ذیربطان و جوامع و مهادها ذيدر مدیریت بهینه رودخانه هرمنطقه ابتدا ذیربطان و جوامع و مهادها ذينمودند و معتقدند نمودند و معتقدند  سپس  شده و  سایی  نفع هرمنطقه شنا
قه، مهمتوجه به اهداف مترتب بر هـر منطقـه، مهم هر منط شاخصتـرین شـاخصتوجه به اهداف مترتب بر  گذارهاي تاثیرگـذارترین  مهدر برنامـه  4هاي تاثیر هر منهاي اصـالح و اقتصـادي هـر مندر برنا صادي  صالح و اقت قهطقـههاي ا نین چنـین و همو هم ط چ

 وارد مرحله اجرایی یا ساماندهی شد. وارد مرحله اجرایی یا ساماندهی شد. توان توان میمیمشخص و در نهایت مشخص و در نهایت   5ها و به عبارت دیگر حدود تغییراتها و به عبارت دیگر حدود تغییراتمحدودیتمحدودیت
 

 هامواد و روش
 ویژگی مناطق مورد بررسی

لومتدر هریک حداقل یک بـازه یـک کیلـومت  وو  گرفتهگرفتهدر فاز اول طرح حداکثر هشت خشکه رود در هشت استان کشور مد نظر قرار در فاز اول طرح حداکثر هشت خشکه رود در هشت استان کشور مد نظر قرار  یک کی بازه  ري ري در هریک حداقل یک 
، عالوه بر مالحظات ، عالوه بر مالحظات هاي مناسبهاي مناسبرودها و بازهرودها و بازهههککخشخشهاي مهم در انتخاب هاي مهم در انتخاب و در ادامه به مواردي از مشخصهو در ادامه به مواردي از مشخصه  گیردگیردمیمیمبناي ساماندهی قرار مبناي ساماندهی قرار 

 اشاره شده است:اشاره شده است:الزم از نظر عرض و ضخامت آبرفت و پادگانه و شیب آبراهه، الزم از نظر عرض و ضخامت آبرفت و پادگانه و شیب آبراهه، 
 جریان باشند.در طول سال داراي حداقل چند واقعه هایی که مسیل -
 المقدور مالیکت شخصی نداشته ولی بهره بردار و یا منتفع داشته باشد.حتیو  وجود معارض ملکی دمع -
مین مناسب کشاورزي و بیکاري رو در ززایی و یا ساکنین آن با مشکالت عدم وجود هایی که با مشکالت سیل، رسوبمسیل -

 رو هستند در اولویت هستند.
 اجتماعی و اقتصاديوجود مطالعات پایه با تاکید بر مسائل  -
 .ها موثر استگیري نیز در انتخاب مسیلسنجی و ادوات اندازههاي آبوجود ایستگاه -
 هاي آبخیزداري و مهندسی رودخانه مبتنی بر مطالعات انجام شده در اولویت هستند.مناطق با اجراي سازه -
 . دم معارض حق آبه در پایین دست، عوجود متقاضی انجام طرح -

                                                           
1 Resilience 
2 Adaptive Management 
3 Strategic Adaptive Management (SAM) 
4 Key indicators 
5 Thresholds of potential concern (TPCs) 
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 یروش سامانده
شده (روش کار مبتنی بر الگوي مدیریت سـازگار اسـتراتژیک طراحـی شـده (   حی  ستراتژیک طرا سازگار ا کاران، و همکـاران،   Kingsford؛  2008و همکـاران،  Armitageروش کار مبتنی بر الگوي مدیریت  و هم

 ::دهددهدآن را نشان میآن را نشان می  مدل مفهومیمدل مفهومینیز نیز   44شکل شکل و و   شامل مراحل زیر استشامل مراحل زیر است  وو) ) 20172017و همکاران، و همکاران،   Kingsford؛ ؛ 20112011
هاي هـاي باشد (هر مسیل در مناطق مختلف کشور و بر حسب بازهباشد (هر مسیل در مناطق مختلف کشور و بر حسب بازهتعیین شرایط مطلوب و دورنماي مدیریتی هر پایلوت میتعیین شرایط مطلوب و دورنماي مدیریتی هر پایلوت می  مرحله یک:مرحله یک:

، مراتع و آبخیزداري کشور برنامه هاي سازه اي اجرا شده است.). ، مراتع و آبخیزداري کشور برنامه هاي سازه اي اجرا شده است.). یک کیلومتري که قبال از طریق نهادهاي اجرایی مانند سازمان جنگلهایک کیلومتري که قبال از طریق نهادهاي اجرایی مانند سازمان جنگلها
طان و شود. در ادامه ذیربطـان و ی، اصالح مقیاس مکانی صورت گرفته و حوزه آبخیز مسیل مشخص میی، اصالح مقیاس مکانی صورت گرفته و حوزه آبخیز مسیل مشخص میدر این بخش به منظور جامعیت بررسدر این بخش به منظور جامعیت بررس شود. در ادامه ذیرب

ساکنین و بهرهنفعان (متخصصین، نهادهاي دولتی و خصوصی و سـاکنین و بهرهذيذي سیر بـرداران) مشـخص شـده و بـا برگـزاري جلسـات مشـترك مسـیر نفعان (متخصصین، نهادهاي دولتی و خصوصی و  شترك م سات م گزاري جل با بر شده و  شخص  برداران) م
 کند .کند .مدیریتی را مشخص میمدیریتی را مشخص می

 عات پایه، تلفیق و طراحیعات پایه، تلفیق و طراحیتعیین حوزه آبخیز مسیل مورد مطالعه و تهیه اطالتعیین حوزه آبخیز مسیل مورد مطالعه و تهیه اطال •
 تعیین هدف اصلی اجراي ساماندهی بازه مسیلتعیین هدف اصلی اجراي ساماندهی بازه مسیل •
صی و نفعـان (متخصصـین، نهادهـاي دولتـی و خصوصـی و تعیین ارکان مدیریت سازگار منطقه مطالعاتی شامل ذیربطان و ذيتعیین ارکان مدیریت سازگار منطقه مطالعاتی شامل ذیربطان و ذي • تی و خصو هاي دول صین، نهاد عان (متخص نف

 برداران).برداران).ساکنین و بهرهساکنین و بهره
سپس اي جاري و آینده هر یک قرار گرفته و سـپس ههبرگزاري جلسات با ذیربطان و ذي نفعان که در وهله اول در جریان برنامهبرگزاري جلسات با ذیربطان و ذي نفعان که در وهله اول در جریان برنامه • اي جاري و آینده هر یک قرار گرفته و 

شرایط فعلی منطقه از نظر پارامترهاي طبیعی مشخص شده و آینده منطقه نیز بیان شود. در این جلسات آینده منطقه بر شرایط فعلی منطقه از نظر پارامترهاي طبیعی مشخص شده و آینده منطقه نیز بیان شود. در این جلسات آینده منطقه بر 
می، مبناي ساماندهی در نظر گرفته شده تبیین شـده و ضـعیت عوامـل کلیـدي مـرتبط بـا موضـوع ماننـد عوامـل اقلیمـی،  مل اقلی ند عوا ضوع مان با مو مرتبط  یدي  مل کل ضعیت عوا شده و  مبناي ساماندهی در نظر گرفته شده تبیین 

حدودیتش گیاهی، تنوع زیستی، جوامع انسـانی، جـانوري و... و حدحـدود تغییـرات هـر یـک و محـدودیتهیدرولوژیک، پوشهیدرولوژیک، پوش یک و م هر  یرات  حدود تغی جانوري و... و حد سانی،  ها ها ش گیاهی، تنوع زیستی، جوامع ان
 شود.شود.مشخص میمشخص می

عنوان مثال با ساماندهی مسیل در راستاي احیاي بیولوژیک، میزان عنوان مثال با ساماندهی مسیل در راستاي احیاي بیولوژیک، میزان مشخص کردن اهداف جزئی در راستاي هدف اصلی بهمشخص کردن اهداف جزئی در راستاي هدف اصلی به •
 شود. شود. اکنین، درآمدزایی و... مشخص میاکنین، درآمدزایی و... مشخص میافزایش پوشش گیاهی، حفظ تنوع زیستی، بهبود ساختار اجتماعی سافزایش پوشش گیاهی، حفظ تنوع زیستی، بهبود ساختار اجتماعی س

 هاي اصالحی انجام شدههاي اصالحی انجام شدههاي عملیات اجرایی و نوع برنامههاي عملیات اجرایی و نوع برنامهدر ادامه تهیه نقشهدر ادامه تهیه نقشه •
 شود. شود. با توجه به نتایج مرحله اول بهترین مسیر مدیریتی با توجه به اهداف، امکانات و محدودیتها مشخص میبا توجه به نتایج مرحله اول بهترین مسیر مدیریتی با توجه به اهداف، امکانات و محدودیتها مشخص می  مرحله دوم:مرحله دوم:

یرات ها مشخص شده و با توجه بـه تغییـرات غیر طبیعی وضعیت عملکردي سازهغیر طبیعی وضعیت عملکردي سازهبا توجه به شرایط موجود و عوامل محیطی و با توجه به شرایط موجود و عوامل محیطی و  • به تغی ها مشخص شده و با توجه 
 شود.شود.ها بررسی شده و در صورت نیاز برنامه تکمیلی ارائه میها بررسی شده و در صورت نیاز برنامه تکمیلی ارائه میعوامل آن، نیاز به تغییرات در سازهعوامل آن، نیاز به تغییرات در سازه

صورت شـود. بـه عنـوان مثـال در صـورت با توجه نوع برنامه اقتصادي مشخص شده، چگونگی اجراي آن به تفصیل مشخص میبا توجه نوع برنامه اقتصادي مشخص شده، چگونگی اجراي آن به تفصیل مشخص می • ثال در  نوان م به ع شود. 
یک کاشت، داشت و برداشت آن مشخص شده، وظایف هریـک   یا نوع درخت، برنامهیا نوع درخت، برنامه  از روش بیولوژیک، نوع پوشش واز روش بیولوژیک، نوع پوشش و  استفادهاستفاده کاشت، داشت و برداشت آن مشخص شده، وظایف هر

 شود.شود.از ارکان مدیریت سازگار مشخص میاز ارکان مدیریت سازگار مشخص می
 هاي تکمیلی کم هزینه براي رسیدن به شیب حد هاي تکمیلی کم هزینه براي رسیدن به شیب حد شیب حد مسیل و تعیین دقیق موقعیت، طراحی و  ایجاد سازهشیب حد مسیل و تعیین دقیق موقعیت، طراحی و  ایجاد سازه  محاسبهمحاسبه •

هاي هاي وريوريآآهاي تعیین شده، اجراي فنهاي تعیین شده، اجراي فنهاي آن  و برنامههاي آن  و برنامهمتناسب با اهداف کلی و جزئی هر مسیل و بازه متناسب با اهداف کلی و جزئی هر مسیل و بازه   ،،هاهااجراي برنامهاجراي برنامه  ::مرحله سوممرحله سوم
 گیرد مانند احداث مخازن آب، کاشت درخت و گیاهان دارویی، تفرجگاه و ...گیرد مانند احداث مخازن آب، کاشت درخت و گیاهان دارویی، تفرجگاه و ...بیومهندسی منتخب صورت میبیومهندسی منتخب صورت می

پروژه، زمین شناسی، اثـرات زیسـت محیطـی اجـراي پـروژه، هاي هیدرولوژیکی، فیزیوگرافی، هاي هیدرولوژیکی، فیزیوگرافی، شناسایی دقیق ویژگیشناسایی دقیق ویژگی  پس ازپس ازمرحله مرحله این این در در  جراي  طی ا ست محی ثرات زی زمین شناسی، ا
طولی آن اجتماعی منطقه شروع خواهد شد. در تدقیق شرایط هیدرولوژیکی خشکه رود انتخـاب شـده، پروفیـل طـولی آن -هاي اقتصاديهاي اقتصاديویژگیویژگی یل  شده، پروف خاب  اجتماعی منطقه شروع خواهد شد. در تدقیق شرایط هیدرولوژیکی خشکه رود انت

جه هاي موجود مورد بررسی و در صورت نیاز با توجـه موقعیت سازهموقعیت سازه  HEC-RASنقشه برداري شده و از طریق مدل هیدرولیکی نقشه برداري شده و از طریق مدل هیدرولیکی  شیب بـه شـیب هاي موجود مورد بررسی و در صورت نیاز با تو به 
صالح بسیار ارزان به منظـور رسـوبگیري و اصـالح   1اي و توري کاهیاي و توري کاهیهاي تکمیلی حتی بندهاي رسوبگیر پردههاي تکمیلی حتی بندهاي رسوبگیر پردهحد رودخانه، امکان ایجاد سازهحد رودخانه، امکان ایجاد سازه سوبگیري و ا ظور ر بسیار ارزان به من

خایر آب در ترین فناوري مورد نظر در ایـن پـروژه، ایجـاد ذخـایر آب در از مهماز مهم  گیرد.گیرد.شیب و ایجاد زمینه کاشت گیاهان مثمر مورد بررسی قرار میشیب و ایجاد زمینه کاشت گیاهان مثمر مورد بررسی قرار می جاد ذ پروژه، ای ین  ترین فناوري مورد نظر در ا
چنین چنین ها) از طریق پرده آب بند در بستر خشکه رود و هدایت آب به درون مخازن است. همها) از طریق پرده آب بند در بستر خشکه رود و هدایت آب به درون مخازن است. همبازه مورد نظر (درون آبرفت و کرانهبازه مورد نظر (درون آبرفت و کرانهباالدست باالدست 

به سامانه آبیاري براي آبیاري درختان مثمر و گیاهان دارویی بومی ایجاد خواهد شد. بـه عـالوه، امکـان احـداث مخـازن آب بـا توجـه بـه  جه  با تو خازن آب  حداث م کان ا عالوه، ام به  سامانه آبیاري براي آبیاري درختان مثمر و گیاهان دارویی بومی ایجاد خواهد شد. 
هاي سنتی است. هاي سنتی است. مسئله تبخیر در روشمسئله تبخیر در روش  ترین مزیت مخازن حذفترین مزیت مخازن حذفر طول بازه نیز بررسی خواهد شد. مهمر طول بازه نیز بررسی خواهد شد. مهممورفولوژي کانال خشکه رود دمورفولوژي کانال خشکه رود د

                                                           
1 Straw logs 
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ند هاي ماننـد هاي سطوح آبگیر باران و فناوريهاي سطوح آبگیر باران و فناورياز طرفی حجم مخازن بر اساس نیاز آبی درختان مثمر تعیین خواهد شد. استفاده از سامانهاز طرفی حجم مخازن بر اساس نیاز آبی درختان مثمر تعیین خواهد شد. استفاده از سامانه هاي مان
ندد، که زمینه کاشـت درختـان را عـالوه بـر رسـوبات پسـت بنـدباشباشهاي مد نظر میهاي مد نظر میدیگر واترباکس، از دیگر فناوريدیگر واترباکس، از دیگر فناوري ست ب سوبات پ بر ر عالوه  تان را  شت درخ سوبهاي رسـوبد، که زمینه کا گیر در گیر در هاي ر

طول آن رود فراهم می کند. سپس درختان و گیاهان دارویی بومی در حریم خشکه رود (بصورت باغات شیبدار) و در طـول آن هاي خشکههاي خشکهکرانهکرانه رود فراهم می کند. سپس درختان و گیاهان دارویی بومی در حریم خشکه رود (بصورت باغات شیبدار) و در 
 در روي پشت رسوبات ایجاد شده کاشته خواهد شد. در روي پشت رسوبات ایجاد شده کاشته خواهد شد. 

سازههاي درآمد زایی صورت گرفته و تحلیل اقتصادي آن. پس از تکمیل عملیات سـازهرزیابی روشرزیابی روشپایش تغییرات و اپایش تغییرات و ا  مرحله چهارم:مرحله چهارم: اي و اي و هاي درآمد زایی صورت گرفته و تحلیل اقتصادي آن. پس از تکمیل عملیات 
ها، ها، ها از نظر تغییرات سازه، تغییرات مخزن پشت سازهها از نظر تغییرات سازه، تغییرات مخزن پشت سازهبیولوژیک در یک دوره زمانی مشخص (برحسب وضعیت هر مسیل) تک تک سازهبیولوژیک در یک دوره زمانی مشخص (برحسب وضعیت هر مسیل) تک تک سازه

ها ها پوشش درختی ازجمله زندمانی و شادابی، زادآوري، آفات و بیماريپوشش درختی ازجمله زندمانی و شادابی، زادآوري، آفات و بیماريهاي بیولوژیک هاي بیولوژیک جابجایی و تخریب، میزان رسوب جمع شده، مولفهجابجایی و تخریب، میزان رسوب جمع شده، مولفه
عی بهو میزان جریان پارشال فلوم (در صورت وجود) و همچنین اطالعات سیل و تخریب طبیعی و یا غیر طبیعـی به شت صـورت ماهانـه برداشـت و میزان جریان پارشال فلوم (در صورت وجود) و همچنین اطالعات سیل و تخریب طبیعی و یا غیر طبی نه بردا صورت ماها

 شود. شود. میمی
سته و ها و جوامـع محلـی و  ارائـه بسـته و نین، تعاونینین، تعاونیارائه الگو و ضوابط واگذاري عرصه و سطوح جدید ایجاد شده به ساکارائه الگو و ضوابط واگذاري عرصه و سطوح جدید ایجاد شده به ساک  مرحله پنجم:مرحله پنجم: ئه ب لی و  ارا مع مح ها و جوا

 اي طرح براي مناطق مشابهاي طرح براي مناطق مشابهمدل توسعهمدل توسعه
 

 
 روددهی خشکهمدل مفهومی سامان -4 شکل

 

 گیريبحث و نتیجه
هاي فصلی باعث بروز تاثیرات منفی متعددي در جوامع روستایی و محلی هاي فصلی باعث بروز تاثیرات منفی متعددي در جوامع روستایی و محلی هاي آبی در رودخانههاي آبی در رودخانهریانریانججها و حتی کاهش ها و حتی کاهش وقوع سیالبوقوع سیالب

عینها که عبارت است از بهبود سیستم رودخانه در یک بازه معـینبنابر این ساماندهی رودخانهبنابر این ساماندهی رودخانه  شود.شود.میمی ند و بـا اهـداف چنـد منظـوره ماننـد   ها که عبارت است از بهبود سیستم رودخانه در یک بازه م ظوره مان ند من هداف چ با ا و 
شود، شود، ها انجام میها انجام میبهسازي ظرفیت انتقال رسوب و کاهش فرسایش دیوارهبهسازي ظرفیت انتقال رسوب و کاهش فرسایش دیواره  ،،اصالح مسیر رودخانه به منظور افزایش ایمنی در برابر سیالباصالح مسیر رودخانه به منظور افزایش ایمنی در برابر سیالب

محیطی ناشی از بروز سیل و محیطی ناشی از بروز سیل و این ترتیب از یک سو تبعات زیستاین ترتیب از یک سو تبعات زیستآورد. بهآورد. بهرا فراهم میرا فراهم میها ها برداري از مسیلبرداري از مسیلبهرهبهرهبراي افزایش براي افزایش   مبناي مناسبیمبناي مناسبی
هرهتخریب و هررفت خاك و کاهش تولیدات گیاهی را در پی داشته و از سوي دیگر با با افـزایش بهـره فزایش ب سیلوري اقتصـادي از مسـیلتخریب و هررفت خاك و کاهش تولیدات گیاهی را در پی داشته و از سوي دیگر با با ا صادي از م عات ها، تبعـات وري اقت ها، تب

ویژه در مناطق کوهستانی سطح قابل توجهی از سطح ویژه در مناطق کوهستانی سطح قابل توجهی از سطح ها بهها بهدهد. مسیلدهد. مسیلتاثر را کاهش میتاثر را کاهش میاجتماعی و بعضاً مهاجرت در جوامع روستایی ماجتماعی و بعضاً مهاجرت در جوامع روستایی م
صالح با بسترسازي و اصـالح   رارادرصد سطح این اراضی درصد سطح این اراضی   5050  کهکهدرصد)، لذا درصورتیدرصد)، لذا درصورتی  1515تا تا   1010دهد (دهد (هاي آبخیز را تشکیل میهاي آبخیز را تشکیل میحوزهحوزه عدیل و تعـدیل   با بسترسازي و ا و ت
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شمندي بسیار مناسـب و ارزشـمندي شرایط شرایط و و   نابع طبیعی اضافه نمودنابع طبیعی اضافه نمودبه عنوان اراضی جدید براي توسعه کشاورزي و مبه عنوان اراضی جدید براي توسعه کشاورزي و م  ها ها مسیلمسیلشیب و مسیر شیب و مسیر  سب و ارز بسیار منا
نافع بسـیاري از منـافع از طرفی از طرفی هاي شهري فراهم نمود. هاي شهري فراهم نمود. دار و حتی توسعه فضاي سبز در حوضهدار و حتی توسعه فضاي سبز در حوضهافزایش میزان اشتغال در اراضی شیبافزایش میزان اشتغال در اراضی شیببراي براي  سیاري از م ب

ستاها ها کـه اکثـرا روسـتاها ین سرشاخهین سرشاخهرسد و منافع ساکنرسد و منافع ساکناي به ساکنین پایین دست و دشتها که عمدتا شهرها هستند میاي به ساکنین پایین دست و دشتها که عمدتا شهرها هستند میجریانات رودخانهجریانات رودخانه ثرا رو که اک ها 
یده میهاي مـدیریتی را پیچیـده میهاي مختلف رودخانه، برنامههاي مختلف رودخانه، برنامهتوجه تاثیر پذیري و ارتباط بخشتوجه تاثیر پذیري و ارتباط بخش  هستند کمتر است و لذا باهستند کمتر است و لذا با مدیریتی را پیچ ندکنـدهاي  نین چنـین . هم. همک چ

صهوري بیشتر از آب و کاهش فرسایش و رسوب، با ایجـاد عرصـهبهرهبهره جاد عر نههاي تولیـدي در باالدسـت رودخانـهوري بیشتر از آب و کاهش فرسایش و رسوب، با ای ست رودخا یدي در باالد نه بهرهها زمینـه بهرههاي تول سامنـدي سـاها زمی ندي  کنین کنین م
شاخهها بیشتر شده و به عبارت دیگر تعادلی ایجاد می شود. حتی بسیاري از پروژهـاي اجـرا شـده در رودخانـه هـا و سرشـاخهباالدستباالدست ها و سر نه  شده در رودخا جرا  هاي ا ها از ها از ها بیشتر شده و به عبارت دیگر تعادلی ایجاد می شود. حتی بسیاري از پروژ

ین خصوص روستاها صورت گرفته و اهداف محـدود و تـک بعـدي ایـن ههفکري ساکنین بفکري ساکنین بطریق نهادهاي دولتی و با کمترین مشارکت و همطریق نهادهاي دولتی و با کمترین مشارکت و هم عدي ا تک ب حدود و  خصوص روستاها صورت گرفته و اهداف م
 رو نباشد. رو نباشد. ههبرداران روببرداران روبشده که با اقبال خوبی از سوي مردم و بهرهشده که با اقبال خوبی از سوي مردم و بهرهها نیز باعث ها نیز باعث گونه طرحگونه طرح

ماعی مدخالن در هر منطقه و ارزیابی مشـکالت محیطـی و اجتمـاعی ربطان و ذيربطان و ذيبا تعیین ذيبا تعیین ذيدر یک بازه زمانی چهار ساله در یک بازه زمانی چهار ساله در این طرح در این طرح  طی و اجت شکالت محی مدخالن در هر منطقه و ارزیابی م
حین مراحل اجرایی نیز از حین مراحل اجرایی نیز از ایشان جلب شده و ایشان جلب شده و منطقه، با همفکري و همکاري مردم در قالب مدیریت سازگار پیش رفته و از ابتدا نظرات منطقه، با همفکري و همکاري مردم در قالب مدیریت سازگار پیش رفته و از ابتدا نظرات 

ستفاده در نهایت با واگذاري آن به خود ایشـان، از عوایـد آن نیـز اسـتفاده گردد. گردد. مشارکت ایشان استفاده میمشارکت ایشان استفاده می یز ا ید آن ن شان، از عوا ندکننـدمیمیدر نهایت با واگذاري آن به خود ای هرهو بهـره  کن سبی از وري مناسـبی از و ب وري منا
اي آن در ذخیره آب و اي آن در ذخیره آب و تجاري سازي این طرح مبتنی بر دستاوردهتجاري سازي این طرح مبتنی بر دستاوردهلذا لذا . . یابدیابدها هم تقلیل میها هم تقلیل میسالیسالیجریانات شده و خسارت سیل و خشکجریانات شده و خسارت سیل و خشک

کربن، ایجاد سطوح مناسب ذخیره باران و مدیریت جریان و سیل، کاهش رسوب، افـزایش ترسـیب کـربن،  سیب  فزایش تر طیاثـرات زیسـت محیطـیایجاد سطوح مناسب ذخیره باران و مدیریت جریان و سیل، کاهش رسوب، ا ست محی ثرات زی کاهش کـاهش و و   ا
، ارائه الگوي مشارکت مردمی ، ارائه الگوي مشارکت مردمی هاي گیاهی و جانوريهاي گیاهی و جانوريگردي و توریسم، افزایش تنوع زیستی گونهگردي و توریسم، افزایش تنوع زیستی گونه، زیبا شناختی و بوم، زیبا شناختی و بومتلطیف هواتلطیف هواآلودگی و آلودگی و 

هاجرتو کاهش مهـاجرتربط، ایجاد باغات در اراضی شیبدار، تولیدات گیاهی و اشتغال ربط، ایجاد باغات در اراضی شیبدار، تولیدات گیاهی و اشتغال نهادهاي ذينهادهاي ذيو همگرایی و همگرایی  شد. باشـد. میمی  و کاهش م با از جهـت دیگـر بـا با گر  هت دی از ج
گونه گونه وتی براي انجام اینوتی براي انجام اینااتوجه به تنوع اقلیمی و شرایط جغرافیایی و توپوگرافی و گوناگونی شرایط اجتماعی در کشور ایران، شرایط متفتوجه به تنوع اقلیمی و شرایط جغرافیایی و توپوگرافی و گوناگونی شرایط اجتماعی در کشور ایران، شرایط متف

 ..نیاز است الگوهاي بومی براي مناطق مختلف کشور ارائه شودنیاز است الگوهاي بومی براي مناطق مختلف کشور ارائه شود  ها در کشور وجود دارد وها در کشور وجود دارد وطرحطرح
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