
بـا تشـکیل معاونـت آبخیـزداری در وزارت جهـاد سـازندگی، در فعالیت های 
آبخیزداری کشـور نسـبت به گذشـته تغییرات اساسـی به وجود آمد. روند این 
تغییـرات بـا ادغـام ایـن معاونت در سـازمان جنگل ها و مراتع کشـور شـدت 
گرفـت کـه در وقـت دیگر این تغییر رویکـرد مورد  بحث قـرار خواهد گرفت.

مطلبـی کـه در این شـماره بـه آن اشـاره خواهد شـد موضـوع »مدیریت 
جامـع حوضه هـای آبخیـز« اسـت کـه به تازگـی، به عنـوان رویکـرد ملـی و 
محـوری سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور معرفی شـده که یک 
رویکـرد غیرمرتبـط در مدیریـت اکوسیسـتم های جنگلـی، مرتعـی و بیابانـی 
کشـور اسـت. شـکل گیری اکوسیسـتم های طبیعی، جوامع و تیپ هـای گیاهی 
جنگل هـا و مراتع کشـور تحـت تأثیر مسـتقیم اقلیـم )نه حوضه هـای آبخیز( 
و عوامـل ادافیکـی اسـت و تنها بـا رویکرد اکوسیسـتمی و با توجه بـه فرایند 
توالـی و تواتـر در آنها در قالـب طرح های جنگل داری، مرتـع داری و مدیریت 
رویشـگاه های بیابانـی برنامه ریـزی و مدیریـت می شـوند. درحالی که موضوع 
مدیریـت جامـع حوضه هـای آبخیز یک موضـوع نرم افـزاری- راهبـردی در 
مدیریـت کالن آب به ویـژه در بخش کشـاورزی معنـی و مفهـوم دارد، چرا که 
هـدف مدیریـت اسـتحصال آب، افزایش بهـره وری و اسـتفاده بهینـه از آن در 
برنامـه کالن توسـعه پایـدار یک حوضـه آبخیز اسـت و این فراتـر از وظایف 
و توانمنـدی سـازمان جنگل ها مراتـع و آبخیزداری کشـور اسـت. درحالی که 
جنگل هـا و مراتـع کشـور در قالـب طرح هـای جنـگل داری و مرتـع داری بـا 
نگـرش اکوسیسـتمی و نـه بـر پایه مرزهای شـکل زمیـن مدیریت می شـوند.

بـا تجمیـع فعالیت هـای مرتـع داری، مدیریـت بیابان هـا و فعالیت هـای 
آبخیـزداری در معاونـت آبخیـزداری در عمـل و به تدریج موضـوع طرح های 
مرتع داری و مدیریت بیابان ها به حاشـیه رانده شـدند و فعالیت های آبخیزداری 
بـا تمرکـز بر عملیات سـازه ای و با محوریـت رویکرد هیدرولوژیـک در قالب 
پروژه هـای پرهزینـه جـای آنهـا را گرفـت. اکنـون با مطـرح کـردن مدیریت 
جامـع  حوضه هـای آبخیـز در جنگل هـا نیـز بایـد به تدریـج شـاهد کم رنـگ 

شـدن طرح هـای جنـگل داری با نگرش اکوسیسـتمی شـد. 

سخن مدیر مسئول

مدیریت جامع حوضه های آبخیز
 رویکرد غیرمرتبط در مدیریت جنگل ها و مراتع کشور


