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 برداري از منابع طبيعينشريه حفاظت و بهره

 1312، دوم، شماره اولجلد 
http://ejang.gau.ac.ir 

 

 بیابانزایی با مقابله هدف با آبخیز جامع مدیریت برای پیشنهادی سیاستهای

 (فرات و دجله زیآبخ حوزه :یمورد مطالعه)
 

 2پورغنچه باید* و12یکنگرانی محمد حنانه

 هرمزگان دانشگاه ،یزداریآبخ ارشدیکارشناس آموختهدانش2 ،هرمزگان دانشگاه ،یعیطب منابع وی کشاورز دهدانشک اریاستاد1

 22/82/1929: تاریخ پذیرش ؛ 22/80/1922 :تاریخ دریافت

 چکيده

. است بوده پیشرفت حال در خشکنیمه و خشک اراضی در زاییبیابان که است سال هزاران از بیش

 حوزه. است انسان توسط تخریب گیرد،مورد تأکید و اشاره قرار می مرتباً که یابانزاییب اصلی علل از یکی

 منحصربفرد جهان در تقریباً هاجنبه برخی از ،پژوهش این موردی مطالعه به عنوان فرات و دجله آبخیز

 شنهادپی به منظور پژوهش این. است بوده مواجه پیشرونده بیابانزایی با آبخیز حوزه این اما است

 آبخیز این حوزه در بیابانزایی با مقابلهمؤثر و نیز با هدف  اصلی عواملبا توجه به  مناسب هایسیاست

 توسط که حوزه آبخیز این در دخیل کشورهای اطالعاتی هایبانک کیفی هایتحلیل. ه استشد انجام

 تحت تأثیر فرات و دجله حوزه آبخیز در بیابانزایی که داد نشان است، شده آوریجمع فائو مشاوران

 وبوده  مهم اقلیمی عوامل از آن رنابراب توزیع و آب کمبود ،است بشری هایفعالیت و اقلیمی عوامل

. هستند اراضی کاربری تغییرات و زداییجنگل مراتع، حد از بیش چرای شامل بشری اصلی هایفعالیت

 این به معیشت شیوه شدید وابستگی همچنین و اقلیمی عوامل بر بشری هایفعالیت منفی ثیرتأ دلیلبه

 به آب جامع مدیریت برای ریزیبرنامه به مبرمی نیاز رونده،پیش بیابانزایی با مقابله منظوربه ،آبخیز حوزه

 . دارد وجود مراتع و هاجنگل ،آب مردم، همزمان مدیریت منظور
 

 اقلیمی عوامل بشری، هایفعالیت آب، جامع ریتمدی فرات، و دجله آبخیز حوزه بیابانزایی، :کلیدي هايواژه

                                                           
 iba.ghonchepour@yahoo.comd نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

 "بیابانزایی" اصطالح (1221) زدایی سازمان مللمجمع مبارزه بیابان توسط شده ارائه تعریف طبق

 سال هزاران از بیش. نمایدمی توصیف را مرطوب نیمه یا خشک نیمه خشک، مناطق در اراضی تخریب

 بوده پیشروی حال در آرام، گاه و سریع گاه جهان، خشک نیمه و خشک اراضی در بیابانزایی که است

 ای براینشده ذکر هایبدبختی باعث ابد،یمی ادامه زیست محیط تخریب که حال عین در و است

 دهدمی رخ تدریجی طوربه بیابانزایی اینکه دلیلبه. دارند قرارآن  ثیرأت تحت مستقیماً شود کهمی کسانی

 از قبل یا و نمود اجتناب آن از ریزیبرنامه با توانمی ،ستنده شده شناخته آن رب ثرمؤ فرایندهای و

 بیابانزایی بر ثرمؤ اصلی عوامل. داد قرار کنترل مورد را آن ،دهد رخ یجبران غیرقابل هایخسارت اینکه

 در بانزاییبیا اصلی علل از یکی. شوند تقسیم اقلیمی عوامل و بشری هایفعالیت دسته دو به توانندمی

 است انسان هایفعالیت از ناشی تخریب ،گیردمورد تأکید قرار می مرتباً که خشکنیمه و خشک مناطق

 (. 1221  لیهائرو،)

 هایفعالیت و اقلیمی مهم عوامل از آن نابرابر توزیع و آب کمبود فرات، و دجله آبخیز حوزه در

 مراتع و هاجنگل تغییر) اراضی کاربری ییراتتغ و زداییجنگل مراتع، حد از بیش چرای شامل بشری

 تهدیدات در مورد هاافزایش آگاهی وجود با(. 2881آلتینبلک، ) هستند (کشاورزی اراضی صورتبه

 مشخص علل درباره بیشتری دانش به پایدار و ثرمؤ هایفعالیت اتخاذ منظوربه بیابانزایی، از حاصل

 توانمیحوزه آبخیز  جامع مدیریت به مربوط مناسب هاییاستس اتخاذ طریق از. است نیاز بیابانزایی

های تأثیر فعالیت( 2818ساراوات و همکاران ). افتی دست مناسب و پایدار هایفعالیت این به

خشک هندوستان مورد بررسی ای نیمهمدیریتی منابع طبیعی را بر کیفیت آب و خاک در مناطق حاره

تغذیه متعادل گیاه نه  همراه باهای حفاظتی آب و خاک د تلفیقی فعالیتقرار داده و دریافتند که کاربر

تواند موجب افزایش محصول گردد بلکه همچنین کیفیت خاک را در حوزه آبخیز حفظ تنها می

توانند در می ،نمایندهای مدیریتی منابع طبیعی که آب و خاک را حفظ میفعالیتهمچنین، نماید. می

 با مقابله برای بزرگ، ابتکارات ترینمهم از یکی. باشند مؤثرو زیرزمینی حفظ کیفیت آب سطحی 

 چین grain-for-green سیاست اکولوژیکی نظر از پذیر آسیب مناطق در بیابانزایی و اراضی تخریب

 ،(2882) همکاران و نگاو خصوص، این در. است جنگل به خود شیبدار کشتزارهای تبدیل برای

 اراضی اصالح مربوط به قوانین بهبود اکولوژیکی، اهداف و غذایی امنیت برای که کنندمی پیشنهاد

 به بیشتری توجه الزم است که فقر، کاهش برای ایمنطقه جامع توسعه و دیده خسارت کشاورزی
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 در( 2882توسط اونیت و پکو ) کهنیز  پژوهشی در گردد. معطوف کشاورزی اراضی تدریجی تبدیل

 آموزش با همراه محیطی زیست هایسیاست دقیق اجرای تنها که شد زده مینتخ ،شد انجام اسپانیا

 نشینی عقب" سیاست اجرای( نیز 2882) شامخی .آورد در کنترل تحت را اوضاع تواندمی مردم

این سیاست  اجرای به مربوط مشکالت و نمود بررسی 1228ایران را از سال  در "جنگل از حیوانات

 نفعذی نهادهای میان خوب چیدمان یک به رسیدندر  اصلی چالش که گرفت نتیجه او. کرد فهرست را

همچنین براساس  .نمود پیشنهاد را مشارکتی هایسیاست ،مشکل این حل برای او. است متفاوت

 کاربری به مربوط هایسیاست اصالح به فوری نیاز(، 2889) همکاران و صلحهای پژوهش یافته

 نمودن جامع جهت در باید اصالحات این آنها نظر به. دارد دوجو خشک هایسرزمین در اراضی

 تفویض و اصلی، نهادهای عنوانبه محلی مردم بویژه ذینفعان، مشارکت افزایش و مدیریت هایسیستم

 هایسیاست نبود که دادند نشان( نیز 2882) همکاران و اباحسین. شود انجام آنها به بیشتر اختیارات

 به بخشیدن سرعت باعث عرب منطقه در اراضی از پایدار استفاده و جامع تمدیری به مربوط آشکار

  ه است. شددر این منطقه  بیابانزایی مراحل و اراضی تخریب

 بیابانزایی، هایجنبه روی بر کاری متعدد هایبرنامهنیز  نامیبیا در( 1220سیلی )نتایج تحقیقات 

 چارچوب و محیطی زیست چارچوب نی،قانو چارچوب و گزاریسیاست ریزی،برنامه اهمیت

  .است نموده آشکار بیابانزایی با مقابله برای جامع مدیریت طرح در را اقتصادی-اجتماعی

 منحصر جهان در هاجنبه از برخی پژوهش این مطالعه مورد حوزه آبخیز عنوانبه دجله و فرات

 جهان، در هاتمدن بزرگترین زا یکی ایجاد تاریخ، سال هزار شش از بیش داشتن مانند ،است بفرد

توسط کشورهای داخلی و  چپاولتاریخ سرشار از  گوناگون، نژادهای و مذاهب با مردم حضور

 و ی این حوزهکشورها بین ای قومی و مذهبی اختالفات با افراد بینمتعدد  هایجنگخارجی و 

 ناپایدار وضعیت این با یناامن منطقه چنین به را آبخیز حوزه این چیزی چه اما خارجی. کشورهای

، پاسخ به این سؤال نیستاین پژوهش هدف  ؟بدیل کرده استت اقتصادی و محیطی زیست اجتماعی،

 و محیطی زیست اجتماعی، تغییرات ایناین پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش است که  بلکه

 از هدف؟ همچنین اندداشته ثیرتأ آبخیز حوزه این در بیابانزایی تدریجی روند بر حد چه تا اقتصادی

 در بیابانزایی با مبارزه منظور به ثرمؤ اصلی عوامل حسب بر مناسب هایسیاست پیشنهاد ،پژوهش این

 مدیریت برنامه فقدان"آزمون خواهد شد:  فرضیه در این راستا، این. فرات است و دجله آبخیز حوزه

  ."است فرات و دجلهزه آبخیز حو در بیابانزایی باالی سرعت اصلی دالیل از یکی جامع
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 هاروش و مواد

 در آن جمعیت تراکم ومربع کیلومتر 212/212 فرات و دجله آبخیز حوزه مساحت: مطالعه مورد منطقه

شناخته  خشک مناطق عنوان به این حوزه آبخیزاز  درصد 2/28. است کیلومترمربع هر در نفر 22

 ،کیلومترمربع( 2100) گنجشکلوط، بنه و زبانهای بجنگل توسط آن نیز از درصد 2/1. شودمی

 کیلومترمربع( 912،220) درصد 2/12 و کیلومترمربع( 121،120) کشاورزی اراضی توسط درصد1/22

 وArtemisia herba-alba ،Plantago sp. ، Iris sisyrinchium هایها مشتمل بر گونهعلفزار توسط

Haloxylon articulatum ترینخشن از یکی فرات و دجله حوزه آبخیز(. 1 شکل)شده است  پوشیده 

 نیمه ایقاره هوای و آب دارای منطقهاین . سازدمی را جهان در کننده تولید و سکونت قابل هایمحیط

 همچنیناست.  زمستان در نسبتاً شدید یسرما و تابستان در گرما شدت دارای که است گرمسیری

 آ(.2882)فائو،  است کم در آن بارندگیمقدار  و بوده زیاددمای روزانه در آن  تغییرات

 

 

  .(ب5002فائو، ) فرات و دجله حوزه اراضی کاربري نقشه -1 شکل

 ایران از کوچکی بخش و ترکیه سوریه، عراق،: است کشور پنج شامل فرات و دجله حوزه آبخیز

 جزء وابستگان آبخیزحوزه  این در ایران و سعودی عربستان حال این با(. 2 شکل) سعودی عربستان و
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 سعودی عربستان و است وابسته دجلهرودخانه  به تنها ایران ،شوندمحسوب نمی هارودخانه به اصلی

 شود،می خشک تابستان در سعودی عربستان در فرات رود امتداد این، بر عالوه. فراترودخانه  به تنها

 و کشاورزی برای دجلهرود  آب از ندتوانمی ایران اقلیمی، و جغرافیایی خاص شرایط به توجه با و

 این در توجهی قابل نقش سعودی عربستان همچنین(. 1 جدول) کند استفاده برق دمول محرکه نیروی

 گرفته این حوزه آبخیز در نظر مطالعات در طورکلیبه کشورها این بنابراین،. ندارد حوزه آبخیز

 .ه استمتمرکز شد عراق و وریهس ترکیه، بر مطالعه این و آ(2882)فائو،  اندشدهن

   

 
 (ب5002فائو، ) فرات و دجله حوزه -5 شکل

 

 (5002)مکوآري،  فرات و دجله رودخانه حوزه در رودخانه به وابسته شرکاي -1 جدول

 کل ایران سوریه عراق ترکیه های دجله و فراترودخانه

 (درصد) دبی
 )میلیارد متر مکعب در سال(

1/20 
2/12 

1/0 
0/1 

2/8 
2/8 

9/19 
2/11 

 
2/01 

 (درصد) مساحت زهکشی
 )کیلومتر مربع(

2/28 
128888 

11 
112888 

2 
22888 

12 
92888 

 
012888 

 (درصد) طول رودخانه
 )کیلومتر(

2/99 
1198 

21 
2120 

2/12 
221 

---- 
---- 

 
1012 
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  تحقيق روش

 اکولوژیکی، نهادی، اجتماعی، وضعیت از جامعی اطالعاتی بانکور انجام این پژوهش، ظمنبه

 بخش" ملی مشاوران توسطحوزه آبخیز دجله و فرات  در دخیل هایکشور اقتصادی و محیطی زیست

 این تحلیل و بررسی از پس. شد آوریجمع (فائوسازمان خواروبار جهانی ) "جنگل اقتصادی خدمات

 زمینه سیاسی، و تاریخی زمینهسپ فیزیکی، زمینه شامل کشور هر برای گزارشی ،یاطالعات بانک

 و نهادی چیدمان آب، منابع اراضی، هایکاربری محیطی، زیست هایجنبه اقتصادی، موقعیت اجتماعی،

 قرار تحلیل مورد و تهیه هارکشو وضعیت نسبی بندیرتبه با ایمقایسه جداول از بعضی همچنین

 دجله آبخیز حوزهدر  حال و گذشته این سه کشور در مختلف شرایطهمچنین  (.9و2 ولاجد) گرفت

 و اجرا مورد در اطالعات برخیآنها با یکدیگر مقایسه شدند.  بر ثرمؤ اصلی عوامل و فرات و

 مقامات با گفتگو طریق ازنیز  هاکشور این در طبیعی و انسانی منابع به مربوط هایسیاست سازیپیاده

 وضعیت گزارشات، تحلیل اطالعاتی، هایبانک از لحاص نتایج نهایت . درشد تهیه آنها هایوزارتخانه

این سه کشور  مدیریتی هایسیاست و هابرنامه بررسینیز نتایج  و حوزه آبخیزاین  موجود و گذشته

 بندی شدند.مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج جمع

 
 (5002کنگرانی، )محمدي  فرات و دجلهآبخیز  حوزه در درگیر کشورهاي گزارشات تحلیل از بخشی -5 جدول

 کشور ایران عراق سوریه ترکیه

128 222  128 102  928 190  888 128 1  )کیلومتر مربع( کل مساحت 

888 982 29  888 128 10  888 222 21  888 122 28  جمعیت 

(درصد) جمعیت روستایی 92 92 12 92  

 (مترمیلی)متوسط بارندگی سالیانه  222 121 222 119

 آموزش

 فقر

 سالمتی

سکنم  

 آموزش

 فقر

 سالمتی

 مسکن

 تغذیه

 آموزش

 فقر

 سالمتی

مین آبأت  

 بهداشت

مین غذاأت  

 پناهندگان

 آموزش

 فقر

 سالمتی

های مهم اجتماعیشاخص مهاجرت  
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 -5 جدولادامه 

بیلیون  2/280

 دالر

 دالر 188/2

0/2 % 

9/2 % 

 دالربیلیون 11/18

 دالر 188/9

9/2 % 

28% 

 بیلیون دالر 21/1

 دالر 188/2

22/9% 

98%-22% 

 بیلیون دالر2/211

 دالر 288/2

9/1% 

2/11 % 

 موقعیت اقتصادی

 تولید ناخالص داخلی

 سرانه تولید ناخالص داخلی

 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 نرخ بیکاری

 بیابانزایی

 جنگل زدایی

آلودگی هوا و 

 آب

 بیابانزایی

 جنگل زدایی

 کاهش منابع آب

 آلودگی هوا

های فعالیت

کشاورزی 

صحیحنا  

 بیابانزایی

 جنگل زدایی

ن آبکیفیت پایی  

 آلودگی هوا

 بیابانزایی

 جنگل زدایی

 صنعتی و شهری

 فاضالب

 کاهش منابع آب
 

یمحیطزیست مشکالت اصلی   

91188 

 مترمکعب/سال

11118 

 مترمکعب/سال

10288 

 مترمکعب/سال

88828  

 مترمکعب/سال

 منابع آب

 برداشت آب

مالکیت ملی،  مالکیت ملی

 خصوصی و

 عمومی

 مالکیت ملی مالکیت ملی
 چیدمان نهادی

 مالکیت منابع طبیعی

 

 (5002محمدي کنگرانی، ) فرات و دجلهآبخیز  حوزه از منصفانه استفاده نسبی بنديرتبه -3 جدول

 عراق سوریه ترکیه کشور

 1 9 2 مشارکت در حوزه زهکشی

 2 9 1 مشارکت آب کشورها

 1 2 9 اقلیم

 9 1 2 حفاظت آب

 9 1 2 است زیست محیطیسی

 الگوی بهره برداری

 گذشته

 حال

 

9 

1 

 

2 

9 

 

1 

2 
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 -3 جدولادامه 

 عراق سوریه ترکیه کشور

 ی اجتماعیهاشاخص

 امید زندگی

 مرگ ومیر نوزادان

 

1 

1 

 

2 

9 

 

9 

2 

 2 9 1 (2881) کل جمعیت

 2 1 9 (1228-2888) رشد جمعیت

 9 2 1 نیازهای انرژی

 ی اقتصادیهاشاخص

 رآمد سرانهد

 وام کل

 

9 

9 

 

2 

2 

 

1 

1 

 1 2 9 واردات غله

 2 9 1 تولید غذای سرانه

 9 1 2 )آب موجود بالقوه( منابع دیگر

 99 91 92 کل)مجموع(

 21/1 2 81/2 متوسط امتیاز

معنای بهره  در هرشاخص به 1پایین ترین رتبه، به عبارت دیگر، دارا بودن رتبه  9بهترین رتبه است و  1براین اساس،   1

 .باشدمیگیری از جایگاه نخست 

 

 نتايج

 حوزه در بیابانزایی فرایند بر ثرمؤاصلی  عواملاز  زیر واردها و اطالعات نشان داد که متحلیل داده

 :هستند فرات و دجله آبخیز

 هایفعالیت که داد نشان محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، وضعیت کیفی تحلیل: بشري هايفعالیت

  باشند:میحوزه آبخیز هستند که شامل موارد زیر  این در بیابانزایی روند بر ثرمؤ اصلی عامل سانیان

تولیدی این حوزه  پشمبین المللی گسترده برای  بازارهای که هنگامی: مراتع در حد از بیش چرای -

 برایپیشتر  کهای  یاراض از استفاده ودر مراتع به وجود آمدند  تجاری بزرگ هایگلهآبخیز ایجاد شد، 

(. آ2882فائو، )یافت  افزایش 1208 دهه در چشمگیری طرز به، گرفتندنمی قرار برداریبهره مورد چرا

 در و دهدمی دست از آب نگهداری برای را خود توانایی خاک حد، از بیش چرای بابا توجه به اینکه 



2131( 2(، شماره )1برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه  

53 

، رودمی بین از است فرسایش برابر در یک سپر عنوانبه که گیاهی پوشش از ایعمده بخش حال عین

 باد وسیله به و شد خشک ،آبخیز حوزه این دیده آسیب مناطق در سطحی خاک از ایعمده بخش

 له، به گسترش بیابان زایی در این منطقه دامن زد. أشدند که همین مس حمل

 ،صاص داده استبه خود اخت را فرات و دجله آبخیز حوزه از درصد 2/1 تنها جنگل: زداییجنگل -

اما همین . باشندنمی دارادر این حوزه  اراضی کاربری لحاظ از را توجهی قابل وزن هاجنگل بنابراین

 هاسال دلیلبهو  زمان گذشت باشد، ، متراکم محسوب میگیاهی پوششسطح اندک نیز که از نظر 

 برای بزرگ که مقیاسدر  زداییجنگل هایطرح. است شدهو کم تراکم  ضعیف بسیار ،تخریبی فعالیت

در این منطقه انجام  تجاری برداشت مانند دیگری اهداف و گرما پز، و پخت سوخت، چوب، تولید

های وسیعی را به وجود تخریبداد و  تغییر کامالً را حوزه آبخیز این در طبیعی گیاهی جوامع شد،

. گرفتند قرار تخریب مورد شدتبه های این حوزهجنگل از درصد 28 به نزدیکتاجایی که  ،آورد

 و با توجه به اینکه هستند انقراض خطر در در این منطقه شده ثبت گونه 28 به نزدیکهمچنین 

نیز در این فهرست مشاهده های بومی ی این منطقه بومی هستند، نام گونههاگونه درصد 22-28

 Cressa crelica،Suaeda ز:عبارتند امنطقه های در معرض انقراض در این ترین گونهمهم شود.می

vermicula  ،Alhagi mannifera ،Typha australis ،Prosopis fracta ،Hordium bulbosum ،

Triticum dicocoids ( ،آ2882فائو). 

 با و بوده دور به غذا برای خودکفایی از حاضر حال در که ایمنطقه در: اراضی کاربري تغییرات

 شود.محسوب می غذایی امنیت برای جدی بسیار تهدیدی بیابانزایی است، مواجه رشد به رو یجمعیت

 از برخی و چراگاهی اراضی از وسیعی مناطق ،در این منطقه غذا باالی تقاضای مینتأ منظور به واقع در

 دارای مناطق در شهرها رشداز سوی دیگر، . اندرفته کشت زیر اند،بوده استفاده بال قبالً که اراضی

صورت  ند،اهبود چراگاه سابقاً که مناطقی در کشتسبب شد که  کشاورزی، اراضی حاصلخیزترین

، روی نداهبود نامناسب کشاورزی برای عموماً کهای اراضی به دامدارانله سبب گردید تا أاین مس گیرد.

 کاهش کافی که منجر به زهکشی بدون کشاورزی اراضی آبیاری به توجه باآورند. از سوی دیگر، 

 از بیش با فرات و دجله آبخیز حوزهشود، می خاک اسیدیته یا قلیایی، شوری،آلی و افزایش  مواد مقدار

 فائو،) باشدای میکنندهنگران ، دارای وضعیتقلیایی شوری و معرض دراراضی  هکتار 22888

 آبخیز حوزه در شدن شهری اصلی عوامل از جمعیت که انفجار و شدن صنعتی همچنین(. سی2882

 و ساختمانی هایفعالیت بزرگترین ، شاملآبخیز حوزه این باشد، سبب شده است تامی فرات و جلهد
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 در مساله آخرین باشد. گذشته دهه طول در کیفیت دارای هایزمین از هکتار 11888 دادن دست ازنیز 

 ساخت نندما شهری هایبخش برای کیفیت بهترین دارای زراعی اراضی از استفاده ،حوزه آبخیز این

 دیگر هایفعالیت و هافرودگاه ها،دانشگاه ورزشی، هایمجتمع گردشگری، سساتمؤ ها،بزرگراه

 (. آ2882فائو، )باشد می

 حوزه آبخیز این در اقلیمی فاکتور ترینمحدودکننده آب ،زیر دالیل به توجه با: اقلیمی عوامل -

  ،شودمحسوب می

ات اختالف نبوده و همین امر سبب شده است تا فراوانی ،خشک انهخاورمی یعنی میانه،خاور در آباول: 

 منطقه به وجود آید.  کشورهای وسیعی میان

 از قبلمتاسفانه  که است هارودخانهاین  به وابسته حوزه آبخیز این در مردم از بسیاریمعیشت : دوم

 مردم از برخی از سوی دیگر، اند.کرده و محل مناقشه شده عبور المللیبین محدوده از، آنها به رسیدن

 . هستند وابسته دریا شده شیرین آب یاو  نزول حال در هایچاه به و ندارند ایرودخانهدر این منطقه، 

از منابع آب  حد از بیش استفادههمواره همراه با  فرات و دجله حوزه آبخیز در آب از استفاده سوم:

سبب  مزارع، گیر شدنسیل و حد از بیش بیاریآ. همچنین (2و 1 هایجدول)باشد می زیرزمینی

 بین از باعث ،ریشه ناحیه سمت به نفوذ شود که بامی آب با خاکو آلوده شدن  آب سطحافزایش 

 توسعه ،شده است مشکل ها سبب تشدیدچاه حد از بیش پمپاژاز سوی دیگر،  .گرددمی محصول رفتن

 هارودخانه این آب به را برگشتی شور بسیار و آلوده هایجریان ،آبیاری هایپروژه عجوالنه و عمده

 .عراق و سوریه در فرات رودخانه باالدست فرستد مانند اراضیمی

 

 سال /میلیون مترمکعب به  5050 سال از بعد دجله رودخانه براي آب تقاضاي شده نظر تجدید اشکال -2 جدول

 .(5003)باومنت، 

 کل تبخیر آبیاری آب مصرف کشور

2188-1288 هترکی  198 2988-1288 

 8 8 8 سوریه

 90288-11888 1888 92288-18888 عراق

   11188-10988 کل تقاضای

   22288 دسترس قابل آب

   +0288تا 12288 بیالن
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میلیون مترمکعب  به  5050 سال از بعد دوره براي فرات حوزه براي شده نظر تجدید آب تقاضاي هايتخمین -2 جدول

 ( 5003اومنت، ب) سال /

 کل تبخیر آبیاری آب مصرف کشور

12888-11888 1188 18098-19888 ترکیه  

1228-122888 سوریه  198 12188-1882  

21188-22288 عراق  188 20188-22888  

12988-21088 کل تقاضای    

   91088 دسترس قابل آب

-18288تا 29888 بیالن    

 

 وضعیت ،که در باال توضیح داده شد فرات و دجله بخیزآ حوزه در ثرمؤ اصلی عوامل بر عالوه

 دارایدر این منطقه  رسمی غیر و رسمی نهادهایاین منطقه نیز حاکی از آنست که  سیاسی و نهادی

 ،اندفعال و وسیعی داشته حضور ی آبخیزحوزه این اجتماعی و سیاسی تاریخ در و بوده باستانی ریشه

 طرف از. کنندمی سازماندهی را طبیعت و مردم بین رابطهین منطقه در ا غیررسمی نهادهای حقیقت در

و زندگی  صحرانشینی. استگرفته شکل نهادها توسط سنتی هایسیستم ثیرتأ تحتاین ارتباط  دیگر،

 شیوه عشایر، خاص زندگی سبک دلیل به که است نهادی و سنتی هایسیستم این از کیی عشایری

 و ندهکوچ قبایل عنوانبه دارانگله بیشتر اواخر همین تا. دارد بستگی طبیعت به به شدت آنها معیشت

 گیاهی پوشش حد از بیش چرای مانع ثابت حرکتبا توجه به اینکه . کردندمی سفر ندهکوچ نیمه

 و محصور هایمحوطه ایجاد به نجرمکه  ضیاار سازیخصوصی ،بیستم قرن اواسط شود، ازمی شکننده

 غیر فشار ها،گله مکان نمودن ثابت بااز سوی دیگر،  در این منطقه اجرا شد. می شود، ثابت اسکان

ایجاد شده و منجر به خشک شدن این اراضی و گسترش فرسایش  چرا حال در اراضی بر تحمل قابل

  شود. در آنها می

 

  گيرينتيجهبحث و 

 یندآفر بر آنها منفی ثیرتأ و بشری هایفعالیتدهد که های این پژوهش نشان میبندی یافتهجمع

 کمبود و اقلیمی نامناسب شرایطو  منفی اثرات افزایش باعث فرات و دجله حوزه آبخیز در بیابانزایی

 عوامل و بشری هایفعالیت نمودن جدا شود که ازپیشنهاد می بنابراین. است شدهدر این منطقه  آب
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 قدیمی نزدیک رابطه دیگر سوی از گیرد. نجاما هم با آنها مدیریت و شود اجتنابدر این منطقه  اقلیمی

 حاکی از آنست که ،حوزه آبخیز این در طبیعت به مردم معیشت شدید وابستگی و طبیعت و مردم بین

 این از استفاده با. است اجتناب قابل غیر ،جامع مدیریت سیستم کیدر این منطقه براساس  ریزیبرنامه

 و عاملهر یک از این دو  دادن قرار خطر در بدون کدیگر،ی با طبیعی منابع و مردم مدیریت طرح،

 همکاری ،مدیریت نوع این به توجه با. بود خواهد پذیرامکان پایدار، توسعه الگوی یکبراساس 

این حوزه در  طبیعیمنابع مدیریت و مالکیت در مهمی نقش که هاییدولت و محلی مردم بین نزدیک

 با بخشی بین مدیریتی سیستم براساس جامع مدیریتیک برنامه  ینبنابرا. ضرورت دارد دارند، آبخیز

 ذینفعان عنوانبه محلی مردم مشارکت طورکلیبهشود. برای این حوزه پیشنهاد می مردم محوریت

 حوزه آبخیز این جامع مدیریت در تواندمی مدیریتی هایطرح همه بکارگیری و ریزیبرنامه در اصلی

 . باشد مفید
 

 ي ترويجي هارهيافت

 طرح چارچوب در اقلیمی عوامل و بشری هایفعالیت به مربوط مهم پیشنهادی هایسیاست

 :است آمده زیر در حوزه آبخیز جامع مدیریت

 :اقلیمی عوامل در رابطه با

 .آب عادالنهتوزیع ستای در راترکیه، سوریه و عراق  بین رسمی توافق ایجاد -

  .پایدار استفاده منظور بهآب  منابع و هاجنگل مراتع، مانند طبیعی منابع برای ترقوی هایمحدودیت ایجاد -

 احتمالی یهاهرود برای بویژه آبیاری، و شهری آب مخازن برای تقاضا مدیریت هایبرنامه ایجاد -

 .خشکی

 و نهسالیا تغییرات گرفتن نظر در و فرات و دجله هایرودخانه آبهای از ثرمؤ و عادالنه استفاده -

 .هاخشکسالی و هابسیال خاطر به جریان فصلی

 و سطحی آب منابع از مشترک استفاده آب، آوریجمع مانند آب دهنده افزایش هایروش توسعه -

  .برگشتی آب از مجدد استفاده زیرزمینی،

 :بشری هایفعالیت در رابطه با

 .طبیعی بعمنا مدیریت در مشارکت منظور به روستایی جوامع به اختیارات تفویض -

 .طبیعی منابع در محلی مردم نهادی و سنتی حقوق به بیشتر توجه -
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 .تمرکززدایی افزایش منظور به محلی نهادهای به اختیارات تفویض -

 .طبیعتخصوص چگونگی ارتباط با  محلی در مردم آموزش منظوربه طبیعیمنابع حفظ فرهنگ افزایش -

 .آنها ساختار اصالح و -شایرع بویژه-نهادها هویت شناختن رسمیت به -

 که باشد مناسبی تئوری تواندمی "نهادگرایی روش" پیشنهادی هایسیاست این بکارگیری طبق بر

 و عرف ها،روش روابط، قوانین، مقررات،براساس آن،  و بوده اصلی آفرینان نقش نهادها" آن در

 (.1221 چندلر،) "گیرندمی قرار تحقیق مورد آنها هایسنت

 

 تشکر و رتقدي

. بهره برده است فائو جنگل اقتصادی خدمات بخش از مساعدت مالی و علمی نظر از پژوهش این

 وفائو  جنگل اقتصادی خدمات بخش رئیسه تهیأ ریاست ،CTS Nair دکتر از صمیمانه وسیله بدین

  شود.میقدردانی معاون وی، دکتر ژان لوییس بالنشه 
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Abstract 

Desertification of the arid and semi-arid lands of the world has been proceeding 

for more than a thousand years. Human-induced degradation in these areas is 

regularly cited as one of the principal causes of desertification. Euphrates and 

Tigris basin as the case study of this research in some aspects is almost unique in 

the world. But this basin has been confronted to progressive desertification. This 

research was done for proposing appropriate policies in terms of main driving 

forces in order to combat desertification in this basin. So qualitative analyses of 

data banks of the countries involved in this basin have been collected by FAO 

consultants, showed desertification in Euphrates and Tigris basin is affected by 

climate factors and human activities; water scarcity and unequal distribution of 

water are major climate factors. The main human activities are overgrazing of 

rangelands, deforestation, and land use changes. Because of negative impacts of 

human activities on climate factors and also deep dependency of livelihood on this 

basin, there is an urgent need to plan an integrated watershed management in order 

to managing people, water, forests, and range lands together for combating this 

progressive desertification.  
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