
 هلمند دریایی  حوزه    کُلی  معرفی

درصوود   40کیلو تتر تربع ا وو       262341های بزرگ آبی در کشووور ا وو  کا ت وواح  آ  هلمند یکی از حوزه دریایی ی حوزه 

 دهد.ت اح  تجموعی کشور را تشکیل تی

درصود ظرفی  تجموعی  وانها آبی کشوور را تشوکیل  ۱۷کیلو تتر تکعب ا و  کا   8.4های  وحیی آ   ظرفی  تجموعی  وانها آ  

 گردد.رس خارج تیداخل کشور ا تفاده شده   تتباقی آ  از د  کیلو تتر تکعب آ  با 6.2داده   در حال حاضر حد د 

هجری شوم وی تحاب    1394ی آبریز در  وال این حوزه ی ترکزی کشوور   تا وتر پ   تلی آ ن هفوس  ی احصواییاقرار راپور اداره  

 تیلیو  هفر بالغ خواهد شد.  5.95تی دی با  2040تیلیو  تن بوده کا در  ال  3.539تی دی حد د  2015

تتر تکعب در  وال ا و     احد  وراها هظر با   2374رس از تنابع آبی  وحیی حد د  آ  هظر با تجموعا آ  قابل د و  ی احد  وراها 

 تتر تکعب برای فی هفر در  ال تخمین شده ا  . 1752فعلی حد د  یا تفاده 

گاه ترکز  نی  هلمند توقعی  ی آبی هلمند در شوهر لشوکری آبریزن ریا و  عموتی حوزه جه  تدیری  بهتر تنابع آ  در این حوزه  

ی حوزه  ییی هلمنود بوانیی ادایکنودیان اداره ی فرعی ر دخواهوای حوزه هوای فرعی تربوهوا آ  قرار لیول اهودا اداره دارد کوا ادارا  حوزه 

یی ی فرعی ر دخاهای حوزه یی هلمند پایینی اهیمر زان اداره ی فرعی ر دخاهای حوزه یی هلمند   حی الشکرگاهان اداره فرعی ر دخاها

ی ترینکو  اارزگوا ان اداره ییی فرعی ر دخواهوای حوزه یی ترهو  ازابولان اداره ی فرعی ر دخواهوای حوزه ارغنودا  اکنودهواران اداره 

 ی فرعیی حوزه یی جلگوا بوانیی اپکتیواا   اداره ی فرعی ر دخواهوای حوزه یی آ  ای وووتواده غزهی اغزهیان اداره ی فرعی ر دخواهواحوزه 

 ا هشا  داده شده ا  .1ی ایی فراه ر د افراها بوده کا در هقشار دخاها



 ی آبریز یی ریاست عمومی حوزههای فرعی رودخانههای حوزه( ساحه فعالیت ریاست1ی )نقشه

 هلمند

کوه پتموا ن  یتتری داتنوا  3800کیلوتتر هول دارد کوا از کوه بوابوا درخواغ افتواه وووتوا  از ارتفواعوا    1150ی هلمنود حود د ر دخواهوا 

ن پنجا    دایکندی  ورششوما گرفتا   بعد از هی ت وافا بین قلعا ب و    شاربرج  با  ووی جنو  غر   نی  تیدا   ردگ  به وود

ارغندا  در هزدیکی قلعا ب و    بعدا با  ووی بند کمال خا  جریا  هموده   از   یشود  با ر دخاها  کشوور جریا  هموده   بعد از یکجا

کیلو تتر ترز آبی تشوترغ را با   35  یدهد   با اهدازه هرف شومال تتییر ت ویر داده   با هرف کشوور ایرا  جریا  خود را اداتا تیآهجا با

 ریزد.های  ی تا  تیهاتو  کشور تذکور تشکیل داده   در ههای  در

ی آ    برق کجکی بوا تیلیوارد تتر تکعوب ا ووو    بنود لخیره   5.66ر د خواهوا هلمنود  یبوایود گفو  کوا تجموف ظرفیو  آبی  وووانهوا  

  احداث گردیده ا  . تیلیارد تتر تکعب بانی این ر دخاها 1.7ظرفی  اعظمی 

 ساختار ادارات و نهادهای مدیریت جامع منابع آبی

ی آبریز عبوار  از تشوووارکو  داد  تمواب جواهوب لیودخول در تودیریو  تنوابع آبی از هری  جواتع تنوابع آبی در این حوزه  تودیریو هودف 

ها   ها در برهاتا ریزیتنظور  وه  گیری در آ ی آبریز با  ی حوزه ا با ا واس شویوه IWRMی تنابع آ  ای تدیری  هما جاهباپر  وا

 باشد.ی تذکور تیی بهتر از تنابع آبی   حکمراهی خو  آ  در حوزه ها ا تفاده تصمی  گیری

یی فراه رودی فرعی رودخانهحوزه   
یی ی فرعی رودخانهحوزه 

 ترینکوت 
هلمند باالیییی  ی فرعی رودخانهحوزه   

ی فرعی رودخانه یی حوزه 

غزنی یآب ایستاده  

ی فرعی حوزه 

یی ترنکرودخانه  

یی ی فرعی آبریزهحوزه 

ینی یهلمند پا  

یی هلمند ی فرعی آبریزهزهحو

 وسطی 

یی ی فرعی آبریزهحوزه 

 آرغنداب



ای جه  حکمراهی  های جهاهی کا از فواید قابل ت حظان این پر  ووا با در هظر داشوو  تجرباIWRMاز این  ووبب با توجا با تویری  

ی آبریز اهتخا  گردیده کا اکنو  در تعرض ی تنابع آبی در این حوزه باشدن جه  برهاتا ریزی تو عاآ  برخوردار تیخو  در اتور  

 تحبی    اجرا قرار دارد.

ی تذکور با ا وواس ترزهای هبیعی ی تنابع آبی   تدیری  آ  در حوزه گذاری تو ووعان این ا وو  کا پ  IWRMهای  یکی از خوبی

گیرد؛ ها با ا واس ترزهای  ویا وی   اداری. ازین  وبب این شویوه ی   وی وت  جاتع  ی آبریز صوور  تیری  ر ش حوزه ها از هر دخاها

ی آبریز در هظر گرفتوا کوا ی تودیریو  تنوابع آبی بوا تنظور رفع هیوازتنودی بواند ووو    پوایین د ووو  را در حوزه هگر ا ووو  کوا تو وووعوا

تنظور تاتین عدال  اجتماعین رفاه اقتصوووادی   پایداری ایکالوجیکی در اتور های تشوووارکتی با  داری خو  با ا ووواس شووویوه حکوت 

 ی آ  قرار دارد.تدیری  آ  در تیراق توجا

ی آبریز تتشوکل از بخ  د لتی   ی حوزه ی آبریز با ا واس شویوه با همین  وبب  واختار تشوکی تی ادارا    ههادهای تربوها این حوزه 

 شوداا اشاره تیهتردتی ا   کا قرار لیل با آ 

 ی آبریز هلمندی عمومی حوزهاداره .1

باشود. البتا این ریا و  عموتی از جملا ی د ازده  قاهو  آ  کشوور تشوکیل شوده کا ترکز آ  در  نی  هلمند تیا واس تاده  رب

ی اجراییوی  زار  اهرژی   آ  ا و  کا تحبی  تدیری  جاتع تنابع آبی را با توجا با تحبی  ر ش تشوارکتی در این حوزه با اداره 

 د ش دارد.

 یی  انههای رودخادارات حوزه .2

ی ده  قاهو  آ  تشوکیل گردیده  ی ده  تاده ا واس فقره  ریی ا و    بی فرعی ر دخاهاحوزه  8ی آبریز کا تتشوکل از  این حوزه 

 کا با شرح زیر تی باشدا ا  

یی  هلمند بانیی ی فرعی ر دخاها حوزه  .1  

 یی هلمند پایینیی فرعی آبریزه حوزه  .2

 یی ترینکو ی فرعی ر دخاها. حوزه 3

یی تره ی فرعی ر دخاها. حوزه 4  

 یی فراه ر دی فرعی ر دخاها. حوزه 5

ی غزهیی فرعی ر دخاها یی آ  ای تاده حوزه  .6  

 یی آرغندا ی فرعی آبریزه حوزه  .7



 یی هلمند ی فرعی آبریزه حوزه  .8

 بورد مشورتی .3

های آبریزن اه وجاب   های تدیری  حوزه ها   ا وتراتیییی تشووره در هرح پالی ویی ده  قاهو  آ ن با تنظور ارایاا واس تاده  رب

 هماهنگی بین تماب جواهب لیدخل   جلوگیری از تداخل  ظیفوی در هظر گرفتا شده ا  .

 ی آبریز هلمندشورای حوزه .4

هوای فرعی هوای آبریز   شووووراهوای حوزه ن  زار  اهرژی   آّ  شووووراهوای حوزه قواهو  آ  13 یا تواده 1ی االبتوا هب  فقره 

های اجتماعین ادارا  لیربط ترکزین تیلی    وایر جواهب یی را کا تتشوکل از همایندگا  ا وتفاده کنندگا  آ ن  وازتا ر دخاها

 هماید.باشدن تا یس تیهای آبریز تیلیدخل در حوزه 

 آبهای استفاده کنندگان انجمن .5

برداری از تا وووی وووا  تنابع آبین توزیع با تنظور تشوووارک  در اتور تدیری  تنابع آبی؛ شو  اهجاب اتور حف    تراقب    بهره 

قاهو  آ  تشوکیل   18ی ی یک  تاده ی آ  بین ا وتفاده کنندگا  آّ    ر ویدگی با حل   فصول تنازعا  آّبی هب  فقره عادنها

 گردد.تی

 آبیاریهای انجمن .6

قاهو  آ  در   11ی ی پنج  تاده بردارین توزیع عادنها   ر ووویودگی با حل اخت فا  هب  فقره جهو  اتور حف    تراقبو    بهره 

 شود.های آبیاری تشکیل تیشبکا

 ی آبریز تاسیس هدف از شوراهای حوزه

 ری  جاتع تنابع آبی.ها در تدیی جواهب لیدخل   تقوی  هماهنگی تیا  آ ی ر ش تشارکتی هماتو عا -

 ی جواهب لیدخل در تدیری  جاتع تنابع آبی جه  حکوتتداری خو  در اتور آ .تشارک  داد  هما -

 ی آ  احکمراهی خو  آ ا.ها جه  رفع اخت فا  در رابحا با توزیع عادنهابندی آ    هظار  از تاتین حقاباتعیین  همیا -

 دهد.ها را تشکیل تیهای آبریز هدف کلی آ تنابع آبی در حوزه در کلی  تو عا   تدیری  پایدار  -

 


