آبخيزداري

ثغَس خالصِ هي تَاى آثخيضداسي سا ثعٌَاى اعواب سٍهاْبي هاذتشتوي ٍ تىٌيىْابي
هىبًيىي  ،ثيَهىبًيىي ٍ ثيَلَطتىي ثشاي حفؼ  ،احيب ٍ ثْشُ ثاشداسي ثْيٌاِ اص هٌابث
عجيعي تدذتذ هًَذُ هَخَد دس حَضِ آثخيض وِ هٌدش ثِ خلَگيشي اص فشسبتش خبن
ٍ حول سسَة ،وٌوش سٍاًبثْبي ساغيي ٍ سايالثْب ،تيزتاِ هعاٌَعي سافشُ ّابي
صتشصهيٌي ٍحفؼ ٍ احيب پَهش گيبّي هيشَد تعشتف وشد ٍ دس ٍال حفبؽت اص هٌابث
آة ٍ خبن ٍ اسوفبدُ ثْيٌِ اص اتي هٌبث ثعٌَاى خَاسوگبُ ٍ ثساوش اصالي تَلياذ ثاِ
خْت سٌّوَى هذى ثِ سَي تَسعِ پبتذاس اص اّذاف اصلي آثخيضداسي هيساَة هاي
هَد.
حًضٍ َاي آبخيض جىًب کشمان بالغ بش ّ 3595731ىوبس داساي  3حًضة اصلي ضامل :
 .1حَضِ آثخيض وَتش لَت :
ايه حًضٍ با مساحت ّ 169485ىوبس مطتمل بش حًضٍ َاي آبخيض ساسديئيٍ ي حًضٍ آبخيض پطت پطتٍ بم
بًدٌ يسياواب حاصل اص سيضش باسوذگي دس ايه دي حًضٍ وُايتا بٍ کًيش لًت تخليٍ مي ضًد.
 .2حَضِ آثخيض خبصهَستبى :
ايه حًضٍ با مساحت ّ 2722424ىوبس دس ياقع دس بش گيشوذٌ حًضهٍ آبخيهض سيدخاوهٍ َهاي َليهل و ضهًس
گسك چًغانو گمشکان وکغاسکي ي… ..مي ضًد  .سياواب حاصل بش سطح ايه حًضهٍ بهٍ َهامًن جاصمًسيهان
مىتُي ميطًد.
 .3حَضِ آثخيض خليح فبسع ٍ دستبي عوبى :
حًضٍ آبخيض خليج فاسس ي دسياي عمان با مساحت ّ 703822ىوبس ضامل سطحي اص ضُشستاوُاي فاسياب و
مىًجان ي کُىًج سا دس بشميگيشد کٍ آب سيدخاوٍ َاي آن بٍ خليج فاسس يدسياي عمان ميشيضد

 %33اص حًضٍ آبخيض سذ خيشفت بشابش با (ّ 272558ىوبس )
ي بالغ بش  %76مساحت حًصٌ آبخيض سذ اسومال هيٌبة بشابش با (ّ 625538ىوبس)
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ي حذيد  28دسصذ مساحت حًضٍ آبخيض سذ ًسبء بشابش با (ّ 67730ىوبس )
دس محذيدٌ جىًب کشمان ياقع ضذٌ است.
ي مابقي سا بٍ مساحت ّ 2629905ىوبس حًضٍ َاي خاسج اص سذَا تطكيل دادٌ است.
اص هْووشتي اّذاف عوليبت آثخيض داسي:
 خلَگيشي اص فشسبتش خبن حبصلخيض وشبٍسصي حَضِ ّبي آتخيض خلَگيشي ٍ وبّش حول سسَة ثِ هخبصى سذّب ٍ آثگيشّب ٍ وبًبلْبي آثشسبًي ٍ افاضاتش عواشهفيذ اتي سبصُ ّب
 وبّش خغش ثشٍص سيالثْب ٍ ثِ حذالل سسابًذى خسابسات ًبهاي اص آًْاب تاب وابّش پوبًسايلسيلخيضي دس حَضِ ّب
 پيشگيشي ٍ وبّش اثشات خشىسبلي ثب خلَگيشي اص ّذس سفوي سٍاًبثْبي سغيي ٍ تيزتِ سافشُّبي آثْبي صتشصهيٌي ٍ افضاتش سغح آثْبي صتشصهيٌي ٍ آثذّي لٌَات ٍ چشوِ ّب
 تثجيت فعبليْبي الوعبدي – اخووبعي ٍ وشبٍسصي ٍ اتدابد اهاويب  ٍ -اساووشاس ثخشايذى ثاِاهويب ٍ خلَگيشي اص هْبخشت ٍ عَالت سَء آى
 احيبء ٍ تَسعِ پَهش گيبّي حَضٍِ خْت سسيذى ثِ اتي اّذاف عوذتب اص سٍهْبي هىبًيىي  ،ثيَ هىابًيىي ٍ ثيَلاَطتىي اساوفبدُ
هيشَد.

سٍهْبي هىبًيىي هبهل:
احذاث بىذَاي خاکيو سىگي مالتهيو گهابيًوي و خطهكٍ چهيهو اجهشاي پخهص سهيالبو ديهًاس
ساحلي ي …-
سٍهْبي ثيَ هىبًيىي هبهل:
احذاث باوكتو تشاسبىذيو سكً بىذي اساضي ضيبذاسو کىتًس فاسي ي حفش چالهٍ ي تطهتك رخيهشٌ
آب
سٍهْبي ثيَلَطتىي ًيض عوليبتي هبًٌذ:
 وُالكاسيو بًتٍ کاسيو بزسپاضي ي … -حفاظت ي قشق عشصٍ َاي جىگلي ي مشتعي ميباضذ

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

ضشٍستْبي اخشاي عوليبت آثخيضداسي دس هٌغمِ خٌَة وشهبى
اص خولِ هسبئلي وِ اخشاي عوليبت آثخيضداسي دس هٌغمِ خٌَة وشهبى سا ثيش اص پيش ضشٍسي سبخوِ ٍ
حميموبً خب داسد وِ دس اٍلَتت اٍ اخشاي وليِ پشٍطُ ّبي عوشاًي لشاس گيشد ثغَس خالصِ عجبستٌذ اص:
حفبؽت خبن ٍ خلَگيشي اص فشسبتش آى ثعٌَاى ثسوش تَليذ ٍوٌوش سسَة حول هذُ ثذاخل هخبصىسذّبي خيشفت ،هيٌبة ٍ ًسبء ثن ٍحفؼ آًْب اصخغش سسَثگيشي ٍ ًبثَدي
 پيشگيشي ٍ وبّش اثشات خشىسبلي ثب هْبس ٍ رخيشُ سٍاًبثْبي حبصل اص ثبسًذگي ٍ تيزتِ سفشُ آثْبيصتشصهيٌي
خلَگيشي ٍ وبّش خغشات سيل ٍ خسبسات ًبهي اص آىعشصِ ّبي خٌگلي ٍ هشتعي حَضِ آثخيض اتي سذّب عوَهبً ثذليل چشاي هفشط ٍ ثيش اص اًذاصُ ٍ ثي هَل
ٍ لغ دسخوبى ٍ دسخوچِ ّب تَسظ اًسبى خْت هعبسف سَخوي ٍ احذاث سشپٌبُ ٍ تعليف داهْب دس عي
سبليبى دساص ثشذت آسيت دتذُ ٍ تخشتت هذُ است .اتي اهش سجت وبّش پَهش گيبّي سغح صهيي
ثعٌَاى حبفؼ اصلي خبن دس ثشاثش فشسبتش ٍ وبّش دٌّذُ سٍاًبثْبي سغيي هذُ وِ ًويدِ آى فشسبتش
هذتذ خبن ٍ هٌعبلت ثشٍص ثبسًذگي ٍ ٍلَع سيل هي ثبهذ ًويدِ اتٌىِ سبالًِ هيليًَْب تي سسَة ٍاسد
حَضچِ اتي سذّب هذُ ٍ وبّش ؽشتفيت آثگيشي ٍ عوش هفيذ آًْب ٍ ّشص ٍ ّذس سفوي سشهبتِ ّبي
وشَس سا ثذًجب داسد .ثش اسبع آهبس سبصهبى هذتشتت هٌبث آة وشَس هيضاى سسَة ٍسٍدي ثِ هخضى سذ
خيشفت سبالًِ ثبلغ ثش  11/5هيليَى هوش هىعت هي هَد ٍ.اتي ثذتي هعٌي است وِ سذ خيشفت دسچٌذ
دِّ آتٌذُ اص سسَة اًجبهوِ هذُ ٍاص ّيض اًوفبع خبسج خَاّذ هذ .ثْويي سجت اخشاي عوليبت
آثخيضداسي دس حَضِ آثخيض سذّبي هَخَد ٍ دس دست احذاث ثب ّذف اٍليِ وٌوش فشسبتش ٍ حول
سسَة ثِ داخل هخضى اتي سذّب ثعٌَاى ته ضشٍست حيبتي ٍ اص ٍؽبتف هذتشتت آثخيض داسي است .

اص دتگش ضشٍستبت اخشاي عوليبت آثخيض داسي وِ دس سبلْبي اخيش ثسيبس هَسد تبويذ است همبثلِ ثب ثيشاى
خشىسبلي ٍ دس ٍال پيشگيشي ٍ وبّش خسبسات ًبهي اص خشىسبلي هي ثبهذ .هَلعيت خيشافيبتي
وشَس هب حبوويت آة ٍ َّاي خشه ٍ ون ثبساى سا ثش آى تيويل ًوَدُ است ثدض ًَاحي هوبلي ٍ غشثي
سبتش هٌبعك اص هٌبعك خشه ٍ ًيوِ خشه هيسَة هي هًَذ ٍ ّش چِ اص هوب ثِ خٌَة ٍ اص غشة ثِ
هشق ثيبئين اتي خشىي هذت ٍ هذت ثيشوشي داسد اٍج اتي خشىي دس اسوبًْبي خٌَثي ٍ خٌَثششلي ٍ
اص خولِ هٌغمِ خيشفت ٍ وٌَْج دتذُ هي هَد .

دس ّفت سب گزهوِ هٌغمِ خيشفت وٌَْج ثب خشىسبلي ّبي هذتذ ٍ هوَالي سٍثشٍ ثَدُ است پيبهذ
اتي خشىسبلي ّب دس وبّش هذتذ آثذّي هٌبث آة ٍهوعبلت خشىيذى سغح ٍسيعي اص ثبعبت دسخوبى
هيَُ دس سغح سٍسوبّبي وَّسوبًي ٍ پبتىَّي ٍ ثالاسوفبدُ سّب هذى ّضاساى ّىٌبس اص اساضي صساعي،
ثيىبسي ٍ هْبخشت صذّب ًفش اص اتي سٍسوبّب هذُ ٍ تب وبّش هذتذ دسآهذ آًْب سا سجت هذُ ٍ آًْب سا ثِ
سَي فمش ٍ دسهبًذگي وشبًذُ ٍ ثِ فعبليوْبي وبرة ٍ غيش هوعبسف سَق دادُ است.
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اص دتگش هسبئل ٍ هشىالتي وِ ثب اخشاي عوليبت آثخيضداسي هشتف هي هَد سيل ٍخسبسات ًبهي اص آى
هي ثبهذ اص ٍتظگي ّبي الليوي هٌبعك خشه ٍهٌدولِ اتي هٌغمِ ٍلَع سگجبسّبي هذتذ است وِ
سيالثْبي هخشثي سا ثِ دًجب داسد اتي سيالثْب ّش سبلِ دس گَهِ وٌبس هٌغمِ خيشفت ٍ وٌَْج خسبسات
صتبدي ثِ هضاسع ٍهسبوي ٍتبسيسبت صتش ثٌبئي ٍاسد هي ًوبتذ عالٍُ ثش اتي ثيشوشهشاوض عوذُ خوعيوي
هٌغمِ اعن اص هْشّب ٍ ثخشْب دس هعشض سيل هي ثبهٌذ ثغَستىِ هسبحت ول حَضِ ّبي آثخيض هْشي
هٌغمِ ثشاثش ثب ته هيليَى ّىوبس هي هَد تىي اص ًوبتح اخشاي عوليبت آثخيضداسي وٌوش

سيالة ٍ

وبّش خغشات ًبهي اص آى دس ًَاحي پبتيي دست هي ثبهذ ثب ّوِ اتي هسبئل ٍ هشىالت سئَا اصلي
اتي است وِ ساُ چبسُ چيست ؟ فشسبتش خبن  ،حول سسَة ثِ هخبصى سذّب ،خشىسبلي  ،سيل ٍ…
ثذٍى هه ساُ حل اسبسي همبثلِ ثب اتي هعبئت ٍ ثيشاًْب اخشاي عوليبت آثخيض داسي هي ثبهذ ٍ اتي اهش
ثِ تدشثِ ثبثت هذُ ٍ ثِ عيٌيت سسيذُ است گَاُ ٍ هبّذ اتي هذعب هٌبعمي است وِ دس گزهوِ هَسد
اخشاي عوليبت آثخيضداسي لشاس گشفوِ اًذ ثغَستىِ دسًويدِ اتي عوليبت اص فشسبتش خبن خلَگيشي
هذُ حول سسَة ثِ حذالل سسيذُ ٍّوضهبى خغش سيالة هشتف هذُ ٍ تب وبّش تبفوِ ٍهْووش اتٌىِ
اتي هٌبعك تب اص خشىسبلي هوبثش ًشذُ اًذ ٍ تب خسبسات ٍ هشىالت ًبهي اص آى ثِ حذالل هوىي سسيذُ
است.

ًمش اخشاي عوليبت آثخيضداسي دس وبّش اثشات خشىسبلي ٍ پيشگيشي اصآى:

ًمش اخشاي عوليبت آثخيضداسي ثِ عٌَاى ثْوشتي ساُ حل همبثلِ ثب اتي ثيشاى ثخَثي ثِ اثجبت سسيذُ
است ثغَستىِ آثخيض ًشيٌبى ٍ سٍسوبئيبى هب ًيض ثِ اتي اهش هْن ٍالف هذُ اًذ ٍهشاخعبت ثي هوبس
هشدهي ٍدسخَاست خْت اخشاي عوليبت آثخيضداسي وِ سٍصثِ سٍص دس حب افضاتش است هبّذي ثش اتي
ادعبست .لزا الصم است خْت همبثلِ ثب ثيشاى خشىسبلي ٍوبّش اثشات آى اص عشتك اخشاي عوليبت
آثخيضداسي ٍهْبس رخيشُ سٍاًبة حبصل اص ثبسًذگي ثش سغح حَصُ ّبي آثخيض وِ ثعضبْ ثعلت هبّيت
ثبسًذگيْب ثعَست سيالثْبي هخشة خشتبى تبفوِ ٍسجت ثشٍص خسبسات ثِ اساضي صساعي  ،ثبغي  ،هسبوي ٍ
تبسيسبت صتش ثٌبتي هي هَد  ،عول وشد.

ثذٍى هه حدن عوليبت آثخيضداسي اخشا هذُ دس هٌغمِ خيشفت ٍوٌَْج دس همبتسِ ثب ًيبص هٌغمِ ٍ
هذت ثيشاى ثسيبس ًبچيض هي ثبهذ اتي اهش ثعلت هيضاى اًذن اعوجبس اخوعبص تبفوِ خْت اخشاي
عوليبت آثخيضداسي هي ثبهذ .ثب ّوِ اتي احَا عوليبت آثخيضداسي اخشا هذُ حوي ثب ثشٍص تىجبس
ثبسًذگي ٍ ٍلَع سيالة  ،سٍاًبة وٌوش هذُ دس پشت اتي سبصُ ّب اداهِ حيبت سا ثِ سبوٌيي هٌغمِ ًَتذ
دادُ است ٍ .دسّش ًمغِ اي وِ عوليبت آثخيضداسي ثِ اخشا دس هي آتذ اهيذ ثِ اداهِ صًذگي دسد هشدم
آًدب صًذُ هي هَد .ثذليل اثش ثخشي ثبالي عوليبت اخشا هذُ آثخيضداسي ٍ هٌبخت ٍ آگبّي هشدم اص
فَاتذ آى  ،اتي هذتشتت سٍصاًِ ثب حدن صتبدي اص دسخَاسوْبي هشدهي خْت اخشاي عوليبت آثخيضداسي اص
سشاسش هٌغمِ سٍثشٍ هي ثبهذ وِ هوبسفبًِ ثعلت ًجَد اعوجبس اهىبى اًدبم ّيچگًَِ وبسي هيسش ًوي
ثبهذ .
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ًوبتح:
ثغَس ولي ون آثي ٍ هيذٍتت آثذّي هٌبث آة ثعٌَاى اسبسي تشتي هشىل تَسعِ فعبليوْبي وشبٍسصي ٍ
دس ًويدِ عبهل عوذُ ثيىبسي ٍ فمش خَاه سٍسوبئي خعَصب سٍسوبّبي ٍال دس هٌبعك وَّسوبًي ٍ
پبتىَّي هي ثبهذ  .اتي اهشدس سٍسوبّبي هٌبعك خلگِ اي ٍ دهوي ثليبػ اهىبى اسوفبدُ اص سفشُ ّبي
عويك آثْبي صتش صهيٌي هبتذ دس هشتجِ اٍ اّويت ًجبهذ لزا اخشاي عوليبت آثخيضداسي دس حَضِ ّبي
آثخيض ثِ هٌضلِ دهيذى سٍح حيبت ٍ صًذگي دساتي هٌبعك ٍ ّوچٌيي هوضوي تَسعِ پبتذاس ًَاحي پبئيي
دست هي ثبهذ .

تبثيشعوليبت آثخيضداسي دسهشاتظ وًٌَي هٌغمِ وِ ثبخشىسبليْبي پي دسپي هَاخِ است
اًىبسًبپزتشهيجبهذ همبتسِ ٍضعيت هٌبعمي وِ پشٍطُ ّبي آثخيضداسي دسآًدب اخشا هذُ ثبسبتشهٌبعك  ،هب
سا ثِ ًمش ثسيبسهْن آثخيضداسي ثعٌَاى ثْوشتي ساّىبس همبثلِ ثب ثيشاى خشىسبلي ٍ ٍتذاٍم حيبت
الوعبدي هٌغمِ ٍتَسعِ پبتذاسسٌّوَى خَاّذ سبخت .عوليبت آثخيضداسي اخشا هذُ تبوٌَى ثبلغ ثش
تىعذ هيليَى هوشهىعت اص سيالثْبي ًبهي اص ثبسًذگي ّب سا دس ّش ًَثت آثگيشي رخيشُ ٍثِ سفشُ آثْبي
صتشصهيٌي تضستك وشدُ ٍ تب صهيٌِ اسوفبدُ هسومين آًشا فشاّن ًوَدُ است  .افضاتش آثذّي هٌبث آة ٍ
اسووشاس حيبت الوعبدي ٍوشبٍسصي  ،وٌوش فشسبتش خبن ثِ هيضاى  8تب  10تي دس ّىوبس دس سب ،
وٌوش حدن سسَة ٍسٍدي ثِ هخضى سذ خيشفت ثِ هيضاى  ،700هيٌبة ً ٍ 400سب ثن ثِ هيضاى 120
ّضاستي دسسب اص دتگش ًوبتح اخشاي عوليبت آثخيضداسي دس اتي هٌغمِ هي ثبهذ.
هشاخعبت ثيشوبسهشدهي ٍدسخَاست خْت اخشاي آثخيضداسي اصهشبّذُ ًمش ثسيبسهْن آثخيضداسي
دسوبّش اثشات خشىسبلي هيجبهذ  .خالصِ والم اتٌىِ تشدتذي ًيست وِ احذاث ثٌذّبي خشىِ چيي ٍ
گبثيًَي  ،خبوي ٍسٌگ ٍسيوبًي ٍ ثغَس ولي اخشاي عوليبت آثخيضداسي ثبعث افضاتش آثذّي هٌبث آة
ٍتَسعِ سغح صتشوشت هيشَد ٍثْجَد ٍضعيت اخووبعي  -الوعبدي هشدم هٌغمِ سا دسپي داهوِ تذاٍم
صًذگي سا هيسش ًوَدُ ٍاص ثشٍص عَاسض سَءاخووبعي ٍ اهٌيوي خلَگيشي هي ًوبتذ .ثِ عميذُ هب ٍّوبًغَس
وِ عوال ثِ اثجبت سسيذُ اخشاي عوليبت آثخيضداسي ثْوشتي ساُ حل هشىل ٍ ثيشاى خشىسبلي دس اتي
هٌغمِ است.
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