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 ها مفاهيـم، راهكارها و چالـش: مديريت مشـاركتي آبخيـزها

 :نويسندگان

 1حسين علي بيگي امير

Email:baygi1@yahoo.com 

 2حوريه مرادي

Email:homoradi@yahoo.com 

 چكيـده 

با ي  از جمله ايران به طور عميقي بر مفاهيم و اصول آبخيزدار،خش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه در بامروزه
هاي مهم آبخيزداري  با بررسي چالش متخصصان درصدند تا كهطوري به .شود مي تأكيد  اجتماعي-اقتصاديي  پايدارنگرش

 مديريت علمي، ضمن توجه  نوعيبه عنوانآبخيزداري . راه را براي يك برنامه ملي و كالن در مديريت آبخيزها هموار نمايند
گيري  بهره هاي آبخيزداري، از علوم و تجربيات مختلف نابع آب و خاك در حوزهحفظ م  اجتماعي، ـ  به مسايل اقتصادي

حفاظت خاك و آبخيزداري همسو با توسعه پايدار و با  هاي  برنامهن جايدر ا.  آن كه نقش مردم از نظر دور بماند كند، بدون مي
دانش و   نيز توجه دارد كه در اين راستا استفاده از بر نيازهاي امروز به منافع آيندههعالو اعمال مديريت مسؤوالنه بر منابع،

آموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعي از  ها با علوم طبيعي،هاي علمي و تلفيق آن اطالعات فراهم آمده از طريق پژوهش
 اهميت و اسنادي و اي تابخانهات كدر اين مقاله سعي شده است تا از طريق مطالع. اي برخوردار است اهميت و حساسيت ويژه

 و از طرفي ن گرددييتبهاي موجود در اين راستا  مفاهيم، راهكارها و چالشو ، داريي در پاجايگاه مديريت مشاركتي آبخيزها
ترين دستاورد بخش آبخيزداري را گام نهادن در جهت مدار ملي و مردمي آبخيزها و جلب مشاركت مردم در ابعاد مهم

 .دينماريزي براي بخش آبخيزداري معرفي  نگري و دورانديشي در برنامه هايي چون جامع گيمختلف از طريق تأكيد بر ويژ

 . چالش،حفاظت آب و خاك، راهكارتوسعه پايدار،  ،داري آبخيز، مديريت مشاركتي :كلمات كليـدي
 

 مقدمه
بع طبيعي يكي از افزايش جمعيت در بسياري از مناطق باعث بروز مشكالت بسياري شده است؛ بطوريكه تخريب منا

اقدامات مكانيكي، بيولوژيكي و مديريتي  به مجموعه 3آبخيزداري). 1378رفاهي، (رود   به شمار ميمعضالت قرن بيست و يكم

                                                 
    09188565101:تلفن تماس: ـ استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه 1
 09189319773: تلفن تماس:  رويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهوازـ دانشجوي كارشناسي ارشد ت 2
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داري پايدار از منابع آن بر ي ساكنين حوزه و با توجه به بهرهكه در يك حوزه آبخيز به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماع
ابع باشد كه به مديريت جامع من هاي عمده و زيربنايي مي بدون شك آبخيزداري يكي از فعاليت اطالق شده و ،گيرد  صورت مي

 در ايران ).Radwan, 1999( پردازد  اين منابع و حفظ سرمايه اصلي ميبرداري بهينه از آب و خاك و پوشش گياهي، بهره
 1327هدر رفتن آب اقدامات حفاظت آب و خاك از سال از تخريب خاك و كاهش شدت آن و ممانعت از براي جلوگيري 

  ).1378احمدي، (آغاز شده و تاكنون ادامه دارد 
هاي  روز سيالب به دليل عدم توجه كافي به حفاظت از منابع طبيعي خسارات فراواني ناشي از هاي گذشته طي دهه

عمق فاجعه هاي روان بوجود آمده است كه همگي زار هاي خشك و شن ها به بيابان ب، فرسايش شديد خاك و تبديل زمينمهي
       ). 1380محبوبي و ميردامادي، (دهد  را بيش از پيش نشان مي

پذيري جوامع محلي و خسارات به توليدكنندگان محصوالت روستايي  بالياي طبيعي تكرار شونده، ازعوامل عمده آسيب
هاي زيست روستايي  هاي توسعه روستايي شده و ساكنين كانون ريزي هها و برنام ها منجر به مختل شدن طرح اين پديده. هستند

شود و مشكالتي عالوه بر مرگ و مير، به صورت  دهند؛ روند طبيعي زندگي قطع مي را به سوي فقر و بيچارگي سوق مي
ماني افزايش كند، همچنين نيازهاي مردمي همچون سرپناه، غذا، پوشاك و كمكهاي پزشكي و در مشقت و بيماري بروز مي

 ).1384نوروزي و نقي زاده، ( يابد مي
يري انواع بالياي طبيعي را گ هاي پيدايش و شكل در كشور ايران تنوع آب و هوايي و شرايط خاص جغرافيايي، زمينه

دن اي، از ميان رفتن پوشش گياهي، رعايت نكر قرار گرفتن شهرها و روستاهاي ايران در مناطق كوهپايه. فراهم ساخته است
ها، به زير  رويه در مسير رودخانه گذرند، ساخت و سازهاي بي هايي كه غالباً از ميان و يا كناره شهرها مي حريم امنيتي رودخانه

ها و ساير عوامل مشابه، از داليل اصلي وقوع جريانهاي سيالب به عنوان يكي از بالياي  كشت بردن اراضي كنار رودخانه
هاي عادي حدود  سال و در سال طبيعي در ايران به طور متوسط هرهاي مالي ناشي از بالياي ميزان خسارت. باشد طبيعي مي

 مورد آن در ايران 31 بالي طبيعي شناخته شده، 40باشد و بر اساس آمارهاي رسمي گزارش شده، از   ميليارد ريال مي1100
 اتفاق افتاده است

و فارغ از شرايط ، آب تجديد شونده داشت مكعب در سال  متر2000از  نفر بيش  به ازاي هر1369  كشور ما در سال).همان( 
 سال آينده نه تنها مرحله تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه نمايد بلكه با 20رود تا  ميولي انتظار ، بود بحران آب مي

سال بزرگ ناشي  د كه با مسايلآبي شود و در جرگه كشورهايي درآي  مترمكعب وارد بحران كم800كاهش سرانه آب به حدود 
 ـ، ضمن توجه به مسائل اقتصادي هاي مديريت علمي آبخيزداري رنامهكانون توجه در ب.اند از كمبود آب درست به گريبان

  مجموعه گسترده علم و تجربه وگيري از ، با بهرههاي آبخيز است محيطي در حوزه يستاجتماعي ، حفظ منابع آب و خاك و ز
هاي حفاظت خاك و  رنامهبه ديگر سخن ب. آنكه نقش مردم از نظر دور بماند، بدون هاي پيشگيري و يا روياروييتن راهياف در

، به منابع فرداي مان نيز ي امروز، افزون بر نيازها اعمال مديريت مسئوالنه بر منابع، هم سو با توسعه پايدار و باآبخيزداري
ا توجه به پيوند ميان علوم طبيعي، هاي علمي ب راهم آمده از طريق پژوهش در اين مهم دانش و اطالعــات ف.توجه دارد

 ).1385شفقتي و صنوبر، (، از اهميت و حساسيت ويژه برخوردار است آموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعي
الزم است متخصصان سد ر  اقدامات منابع طبيعي، به نظر ميهاي آبخيزداري در بطن  ه با قرار گرفتن فعاليتامروزبنابراين 

به طور عميقي بر مفاهيم و اصول آبخيزداري و نگرش آن بر توسعه هاي كالن ملي در بخش كشاورزي  و طراحان سياست
هاي مهم آبخيزداري ايران راه را براي يك برنامه ملي و كالن در  پايدار و اقتصادي ـ اجتماعي توجه نموده و با بررسي چالش

دهد كه از سه دهه قبل اصطالح مديريت جامع آبخيز با نگرش بر  بررسي منابع علمي نشان مي. نمايد مديريت آبخيزها هموار
ل اساسي در هاي آبخيزداري سعي دارد تا بر محور قرار دادن انسان در جهت تحو  طرحلبانسان و محيط زيست در قا
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شورهاي اروپايي به امريكا و سپس به كشورهاي در حال با گذر مفهوم آبخيزداري از ك. هاي خود گام بردارند اقدامات و برنامه
هاي در  چه كشوگر. هاي آبخيزداري قرار داشته است هميشه مدنظر تمامي ملل در برنامهتوسعه، يك هدف يعني كنترل سيل 

جه ت خاك و كنترل فرسايش تو ميالدي بيشتر به اقدامات حفاظ70هاي قبل از دهه  در سالحال توسعه از جمله ايران 
كاظمي، (هاي موثر بر توسعه پايدار را مدنظر قرار دهند  ر نگرش خود سعي دارند تمامي جنبهاند ولي اكنون با تحول ب داشته
 بيان اهميت مفاهيم و اصول آبخيزداري در پايداري اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين اهميت اين مقاله به منظور). 1385

  .دهد  را براي حل چالش موجود ارائه ميدر بخش كشاورزي و منابع طبيعي راهبردهاييمشاركت مردمي در ايجاد پايداري 
 

 ش به پايداري اقتصادي ـ اجتماعيمفاهيم و اصول آبخيزداري با نگر
افزايش . شود كه به رايگان در اختيار بشر قرار گرفته است هاي خدادادي اطالق مي واهب و ثروتمنابع طبيعي به مجموعه م

ها در جهت دستيابي به منابع  ش بشري و در راستاي آن افزايش جمعيت در كنار مسائل سياسي موجب شد تا دولتسطح دان
ري مواقع بدون در نظر داشتن اين بهره برداري كه در بسيا. و افزايش درآمد ملي به بهره برداري از منابع طبيعي روي آورند

دانش  .هاي منابع طبيعي را در پي نداشته است ريب عرصه تخاي جز  اكولوژيكي صورت گرفته است نتيجههاي جنبه
.  در جهان بيابدها پايداري سرزمين تدريج جايگاه واقعي خويش را در حفظ  بهاست آبخيزداري در طول نيم قرن اخير توانسته 

تا راه را براي است  است، سبب شده هاي قرن بيستم اتفاق افتاده  سالآخرينشناختي در   كه در علوم بوماي رشد و توسعه
 عبارت از مجموعه آبخيزهاآبخيزداري يا علم مطالعه و مديريت  .ددانش نوين در اين حوزه هموار سازرشد و توسعه علوم و 

طراحي و مديريت حوزه به منظور "ف ديگر از آبخيزداري تعري .شود  آبخيز انجام ميمطالعاتي است كه براي اداره يك حوزه
  ).1386پديا،  ويكي. ( است"ه به منابع آب و خاكحفاظت و استفاده صحيح و پايدار از منابع طبيعي با توجه ويژ

دامي در سايه  محصوالت زراعي و بنابراينشود  برداري صحيح و منطقي از اراضي مي آبخيزداري موجب بهره به عبارتي
هاي آينده بخوبي  بطوريكه منابع خاك و آب براي نسل. شوند رت مستمر و پايدار توليد مي، بصوخاك و آب حفاظت شده

از طريق حفاظت از آبخيزداري  .شوند ان نقصاني بر آنها حادث نمي، در طي گذشت زمرمانند و اين توليدات پايدا ي ميباق
ايجاد درآمد براي ، باعث توليدات مستمر و ريزي پايدار استفاده از اراضي مه مديريت صحيح منابع و برنا ،منابع خاك و آب

آبخيزداري به  .گردد رهنگي و اجتماعي و سياسي كشور مي، اقتصاد پايدار و امنيت فزايي، ارزآوري ها، اشتغال ساكنين حوزه
كنيم  طبيعي است كه در آن زندگي مياني گويند و يك حوزه آبخيز واحد ساختميگر به مديريت يك حوزه آبخيز نيزتعبيري د
مدت و كوتاه و  گذاري درست با اهداف بلندمدت و ميان ، وجود يك سياستزحد ساختماني طبيعت يا حوزه آبخيدر اين وا

  .ندك اهداف زير را دنبال ميكه  روشن و شفاف امري بديهي است
  ؛ و آب زراعي تامين آب شرب -1
 ؛جلوگيري از بروز فرسايش و سيل -2

 ؛ش ميزان رسوبكاه -3

 ؛هاي آب زيرزميني افزايش سطح سفره -4

 ؛ جلوگيري از تخريب پوشش گياهي -5

 وها و مخازن سدها  سازي رودخانه كنترل و بهينه -6

 ).1385. منابع طبيعي ايران در يك نگاه(ايجاد شرايط مناسب براي زندگي حيات وحش و تفرجگاهها ـ 7
كنين آن، خودكفايي، توسعه پايدار، توليد مستمر، شغل، درآمد، ثبات  حوزه آبخيز بايد براي ساآبخيزداري با مديريت

 .، امنيت سياسي و اقتصادي ببار آورداجتماعي
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ي متناسب و ور ، براي بهرهگ و يكپارچه بر كليه منابع آبخيز، هماهنترين هدف آبخيزداري، اعمال مديريت جامع اساسي
ت آب و فرسايش خاك به حداقل گونه كه ميزان هدر رف  است بدان، كشاورزي و انساني سرزمينمنطقي از منابع طبيعي

 .ممكن، تقليل يابد
 هاي منابع در آبخيز برداري ـ قانونمند كردن و نظام دادن به انواع بهره1
 هاي آبخيز هاي عمراني ـ اقتصادي حوزه ها و فعاليت اي كليه پروژه ـ هماهنگي و يكپارچگي برنامه2
 ربري اراضي در آبخيزهاـ اصالح نظام فعلي كا3
برداران از منابع  هراير بهب به ساكنين آبخيزها و سآهاي حفاظت خاك و  ريزي و اجراي طرح ـ واگذاري عمده برنامه4
 .)1383. مرتع و آبخيزداري در ايران(آبخيز

 :زير دانستاقدامات تخصصي به محدود  ريزي بخشي را فقط بايد معطوف و مأموريت آبخيزداري در رويكرد برنامه

 ؛)شود مي سدسازي يك زيربخش از بخش آب محسوب( آبخيز سدها  حفاظت منابع آب و خاك درحوضه 

هاي ديگر  محيط توسط زيربخش برداري مستقيم دام و تخريب ها در مقابل بهره  آبخيز رودخانه حفاظت از حوضه 
 .)1386، درويش (تر گسترده برداري سازي اراضي براي بهره بخش كشاورزي و آماده

 .توان گفت آبخيزداري را در طي عبارات زير تعريف كرد در مجموع مي
 ؛آبخيزداري يعني تغذيه سفره آب هاي زيرزميني و افزايش توليد محصول 
فرسايش  گيري از مجموعه گسترده دانش و تجربه است در يافتن راه هاي پيشگيري و رويارويي با آبخيزداري بهره 

 ؛خاك و سيالبهاي مخرب
 ؛بحراني آبخيزداري يعني حفظ و احياء آبخيزهاي 
 ؛اقتصادي كشور آبخيزداري يعني بهره برداري كامل از سرمايه گذاريهاي هنگفت مالي در منابع 
  وحوزه هاي آبخيز آبخيزداري يعني بهره برداري مناسب و درست از منابع طبيعي و كشاورزي 
هاي  نگرآبخيزداري يعني تغذيه سفره آبويرا هاي اي سيله گياهي و كاهش زيان ني تقويت پوششآبخيزداري يع 

 ).همان (زيرزميني و افزايش توليد محصول

 نقش آبخيزداري در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور

هاي شكننده و حساس  حال توسعه، به ويژه آنهايي كه زيست بوم يكي از معضالت مهم اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در 
هاي  فعاليت دارند، فرسايش خاك و تخريب آبخيزها است كه اين پديده اغلب ناشي از تعرض ظاهري تانيبياباني و يا كوهس

هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از فرسايش خاك و جريان   با توجه به زيان.عمراني با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است
هاي مهم عمراني و اقتصادي كشور،  بار فراوان در بخش  زيانتخريب آبخيزها كه آثار هاي ويرانگر غير طبيعي ناشي از سيالب

گذارد، روشن است كه اگر  جاي مي به... قبيل كشاورزي، دامداري، آب و برق، راه و ارتباطات، مسكن و منابع طبيعي و  از
ادي بيانجامد، بايد  مستمر و پايدار اقتص ها به توسعه دراز مدت، زمينه هاي هنگفت دولت در اين گذاري بخواهيم سرمايه

 ). 1385ملكشاهي،  (حفاظت خاك و آبخيزداري را به عنوان زيربناي اقدامات در جهت توسعه پايدار گسترش داد هاي برنامه
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ن يك تر از منابع و عوامل توليدي موجود و در حال كار به عنوا شد و توسعه كشور استفاده اقتصاديريزي ر در برنامه
هاي اقتصاد روستايي شديداً به افزايش كارايي اقتصادي منابع در محيط روستا نيازمند و وابسته  اليتروش اصولي و كارا در فع

  ). 1371قدوسي، (است 

هاي منابع آب و خاك و به طور اعم بخش  ام مديريت كارآ و مناسب در زمينهاز طرف ديگر به دليل عدم وجود نظ
تواند   و خاك گرديده است كه درآينده ميش روند تخريب منابع آبكشاورزي در مجموعه تشكيالتي كشور، موجب افزاي

محمدي گلرنگ و  (خطرات زيادي را براي بخش كشاورزي و به طور خاص مجموعه روستايي ما به دنبال داشته باشد
  ). 1384همكاران، 

دهد  م گرفته است نشان ميندوستان انجابررسي اقتصادي كه در مورد يك پروژه آبخيزداري در راجستان از ايالت هاي ه
 هاي حفاظت خاك پروژه. آبخيزداري امكان پذير استهاي  كه بهبود وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي مناطق عشايرنشين با برنامه

 طرح نه تنها  سال پس از اجراي5دهد كه   هكتار انجام شده است نشان مي8929اي برابر با  و آب در اين منطقه كه در محدوده
 واحد 1739 واحد به 598درآمد سرانه از . اورزي افزايش يافته بلكه منابع علوفه نيز در منطقه بهبود يافته استمحصوالت كش

 افزايش يافته و نسبت فايده به هزينه اين طرح برابر
 ). 1379عفتي، ( به دست آمده است 76/1: 1

اقتصادي و اجتماعي نسبت به محيط و طبيعت هاي انسان از نظر  با اعمال مديريت مناسب آبخيزداري، رفتارها و نگرش
بختيار، (ايدار منابع آب و خاك را به دنبال خواهد داشت پشود كه در نهايت اين نگرش، توسعه  درست و يا اصالح مي

آورند  ها به اجرا درمي هاي همگاني كه دولت به منظور تقويت مديريت در منابع طبيعي، ضروري است كه كليه پروژه). 1378
هاي  ها بايد به طور موردي به وسيله متخصصان و دانشمندان رشته هاي مختلف تجزيه و تحليل گردند اين پروژه  جنبهاز

گونه  كند بلكه آثار اين گيري و بيان مي ها را اندازه زيرا نه تنها پيشرفت برنامه. مختلف علمي مربوط به آنها بررسي شوند
 ).1384گلرنگ و همكاران،  محمدي(كند  ختلف، به ويژه روستائيان مشخص ميهاي م ها را بر گروه ها و پروژه سياست

هاي اجرايي تا چه ميزان  بيني شده در قالب طرح جهت حصول اطمينان از اين امر كه تحقق اهداف پيشاز طرف ديگر 
برداران تا چه حد  عي بهرههاي اقتصادي و اجتما بوده است و وجود تفكر سيستمي به موضوع آب، خاك و رابطه آنها با فعاليت

 آيد  ترين اقدام به حساب مي وجود داشته است از جمله ضروري
تواند نقش مهم و بسيار مثبتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ايفا  آبخيزداري به صور مختلف مي). 1381صالحي، (

 .گردد يالً به ابعاد آن اشاره مينمايد كه ذ

  ؛ه توليدهاي بالقو حفظ و تقويت ظرفيت .1
 ؛)لغزه سيل و زمين(كاهش خطرات بالياي طبيعي و انساني  .2
 ؛گذاريها افرايش بازده ملي سرمايه .3
 ).1385شفقتي و صنوبر،  (كاهش رسوبات وارده به سدهاي مخزني  .4

  منابع آب و خاكاظت از حفآبخيزداري و 
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 لزوم غيير الگوي مصرف در كشور بوده استافزايش تقاضاي روزافزون براي مواد غذايي كه در نتيجه افزايش جمعيت و ت
هاي اصلي توليد در بخش كشاورزي  توجه بيشتر به بخش كشاورزي و همچنين توجه به منابع آب و خاك را به عنوان پايه

هاي منابع آب و خاك و به طور اعم  از طرف ديگر به دليل عدم وجود نظام مديريت كارا و مناسب در زمينه. سازد نمايان مي
ش كشاورزي در مجموعه تشكيالتي كشور، موجب افزايش روند تخريب منابع آب و خاك گرديده است كه در آينده بخ
محمدي گلرنگ (تواند خطرات زيادي را براي بخش كشاورزي و به طور خاص مجموعه روستايي ما به دنبال داشته باشد  مي

 ). 1384و همكاران، 

به دليل وجود آثار . دبرن مي وضعيت منابع آبي و خاكي در موقعت بحراني به سرهاي بي رويه،  ادهامروزه به دليل استف
حدود چهل سال است كه براي كنترل و مبارزه با اين خطرات  اي ناشي از تخريب اين منابع، برون منطقهو اي  درون منطقه

انجام اقدامات حفاظت آب به عبارتي  ).1382احمدي، ( آيند منابع طبيعي به اجرا در ميعرصه هاي  طرح هاي آبخيزداري در
استفاده ناشايست انسان از محيط طبيعي از جمله مواردي  و خاك و آبخيزداري در راستاي حذف و يا تقليل خسارات ناشي از

 لكن ارزيابي  )Bagdi, 2005 (SWCE, 1997) (دامه داردا است كه بعضا از سالهاي پيش آغاز گرديده و اكنون نيز
منطقي در ايران كمتر مد ت آبخيزداري در راستاي دستيابي به اهداف طرح هاي مربوطه تاكنون به طور علمي و عملكرد اقداما

 ).1382صادقي و همكاران،  (.گرفته استنظر قرار
اهميت آب و خاك به عنوان دو فاكتور مهم و تأثيرگذار بر توسعه پايدار به خصوص در نواحي روستايي براي كشور مي 

ها و  ريزي  به اين دو فاكتور مهم در برنامهكند كه ما بيش از پيش خشك و كم آب در كشورمان ايجاب ميط تقريباً شراي. باشد
 و گلرنگ محمدي(نسبت به آنها داشته باشيم اي را   واقع نگرش مناسب و آينده نگرانههايمان دقت كرده و در سياستگذاري

وعه اكوسيستم طبيعي و انساني در جاي جاي اين كشور و ايجاد رابطه  بدون شك تعادل بخشيدن به مجم).1384 همكاران،
در اين . باشد گي استفاده از منابع آب و خاك ميمناسب در تقابل بين انسان و طبيعت در گرو تغيير نگرش انسان در چگون

ها تقويت خواهد  ام كارخانهصورت است كه دو منبع خاك و آب يكديگر را در توليد انبوه غذا، علوفه، مواد سوختي و مواد خ
توجهي  لذا بي.  اوليه ايفاي نقش مي كندكرد و عامل انساني به عنوان عامل توليد و ايجاد كننده تعادل در فراهم كردن نيازهاي

سيل ـ (ي طبيعي هاي ملي و عمومي كشور منجر خواهد شد بلكه باليا به از بين رفتن سرمايهبه اين عوامل و روابط نه تنها 
مديريت آبخيزداري استان (ناپذير خواهد كرد  را اجتناب...) طحي و زيرزميني و هاي س هاي روان، كاهش آب رك شنتح

  ). 1374خراسان رضوي، 
ريزي در زمينه منابع آب و خاك براي حفاظت از منابع طبيعي و  قليمي خشك ايران، پژوهش و برنامهبا توجه به شرايط ا

هاي  هاي جوي در فصل  حجم زيادي از ريزش،ست به خصوص با وجود كمبود بارندگيتوسعه كشور يك امر حياتي ا
تواند تعادل  هاي آبخيزداري مي در اين راستا پروژه. شود گاهي باعث سيالب هاي مخرب نيز ميپرباران به هدر مي رود و 
ر از يك طرف و ايجاد مديريت مناسب  بر اين اساس براي كنترل روند تخريب اين منابع در كشو.بيشتري در محيط ايجاد كند

و كارا در جهت استفاده بهينه و مطلوب از منابع آب و خاك در مناطق مختلف كشور به خصوص در مناطق روستايي مديريت 
اي اجر. يابي به اين مهم اقدام نموده است ها و راهكارهاي عملي براي دست اري در سطح كالن به اجراي برنامهآبخيزد
 اصلي از اين منابع برداران گ در اكثر مناطق روستايي كه بهرههاي كوچك و بزر ختلف آبخيزداري در حوضههاي م پروژه

... هاي متفاوتي را در بين روستائيان، مديران، كارشناسان و  هاي اخير افزايش يافته است و به دنبال خود ديدگاه هستند در سال
 ).1384محمدي گلرنگ و همكاران، (داشته است 
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 بخيزداري و توسعه پايدارآ

زي و ورهاي هر كشوري است كه رشد و توسعه روستاها، كشا هاي آبخيز يكي از مهمترين ثروت منابع آبي و خاكي و حوضه
يك . وردتوجهي به آن عواقب جبران ناپذيري را به بار خواهد آ ر به آن بستگي داشته و هر نوع بيغيره در نهايت توسعه پايدا

 اجزاء گوناگوني تشكيل شده هر يك به طور مستقيم يا غير مستقيم با هم در ارتباطند و بر يكديگر تاثير دارند حوضه آبخيز از
موعه منابع انساني و ساكنين يكي از اجزاء اين مج. شود ء باعث تخريب و نابودي مجموعه ميو جدا كردن اين اجزا

 ). 1380زماني و همكاران،  (هاي آبخيز دارند ظ و توسعه حوضههاي آبخيز است كه نقش بسزايي در حف حوضه

در ) هاي آبي و حيات وحش جنگل، مرتع، بيابان، محيط(، مديريت منابع طبيعي » پايدارةآبخيزداري و توسع «ةدر انگار
ريزي،  شده و سياستگزاري، برنامه هر شكل و در هر موقعيت جغرافيايي در درون حوضه، بخشي از آبخيزداري محسوب 

 آبخيز، مأموريت اصلي آبخيزداري به ةيزي، اقدام، نظارت و ارزشيابي مستمر، براي حفاظت از محيط طبيعي درحوضر طرح
 )1386درويش،  (.شمار خواهد آمد

 پايدار، ضرورت پايش اقدامات ة، با توجه به ضرورت ارزشيابي مستمر تغييرات در فرآيند توسعراز سوي ديگ
 .)همان (رود  پايدار به شمار ميةهاي آبخيزداري در توسع موريتها يكي ديگر از مأ وسياستگزاري

 :بگيريم  پايدار، براي آبخيزداري سه قلمرو كاركردي معين به شرح زير در نظر توسعه ريزي در فرآيند برنامه
 قلمرو سياستگذاري) الف

هايي كه ممكن است به نوعي در  كاربري در اين قلمرو تمامي. گيرد  آن كالً محيط طبيعي در حوضه آبخيز را دربرمي دامنه
  توسعه. شوند مند مي ضابطه) اعم از مثبت يا منفي(سازگان را دگرگون سازند  بوم محيط تغيير ايـــــجاد كنند و ساختار

 .گيرند اين قلمرو قرار مي  در…سازي و كاربري كشاورزي و كاوي، جاده كالبدي شهري و روستايي، كاربري صنعتي، معدن
 لمرو مديريت منابع طبيعيق) ب

و حيات وحش، به منظور حفاظت،  ها، پوشش گياهي سازگان  آبخيزداري در اين قلمرو عبارت است از شناسايي بوم دامنه
كه  شايان ذكر آن. اصل استمرار و پايداري منابع مزبور آسيبي وارد نشود اي كه به گونه برداري از آنها به اصالح، احياء و بهره

آبخيز نيز در   شناختي سرزمين در مقابل اشكال مختلف فرسايش در حوضه خاك و حفاظت فيزيكي و زيست ب ومديريت آ
 .گيرد اين قلمرو قرار مي

 قلمرو پايش و ارزشيابي) ج 
بايد دانست . گيرد  را دربرميع طبيعي قلمرو سياستگذاري و مديريت مناب قلمرو پايش و ارزشيابي در آبخيزداري، دو دامنه

 را … انساني و مشاركت و ريزي، طراحي پروژه، اجراي پروژه، توسعه طرح ريزي، ، فرآيند سياستگذاري، برنامه»ارزشيابي«ه ك
پيش تعيين شده، ابزاري  هايي از اي از شاخص هاي منظم دوره گيري تنها با اندازه» پايش«كه در فرآيند  حال آن. دشو شامل مي
 .تر عمل كرد مورد نظر دقيق  آنها بتوان در ارزشيابي طرحشود كه به مدد فراكافت فراهم مي

 آبخيز با رويكرد  جامع حوضه به هر حال و از مجموع مباحث ياد شده بايد بر اين واقعيت تأكيد كرد كه مديريت
ين رويكرد، چرا كه در ا. گيرد زراعي و دامپروري در تعارض قرار مي  بخشي حتي در درون بخش با توسعه  ريزي توسعه برنامه

كالن براي  آبخيزداري و مديريت منابع طبيعي در حد يك زيربخش، تقليل داده شده و فرصت سياستگذاري شود تالش مي
 ).1386ويكي پديا، (  آبخيز از مديريت منابع طبيعي و آبخيزها سلب شود  حوضه گستره
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 راهكارهاي توسعه پايدار، چالش ها و  مديريت مشاركتي آبخيزها
كشور،  اي چون كم آبي در بسياري از مناطق اقليمي خشك و نيمه خشك ايران و بروز مشكالت عديده جه به شرايطبا تو

به عنوان مديريت چراكه آبخيزداري  است ترين راهكارها براي مقابله با خشكسالي حفاظت خاك و آبخيزداري از سازنده
هاي آبخيزداري، از علوم و تجربيات  ابع آب و خاك در حوزهحفظ من  اجتماعي، ـ  ضمن توجه به مسايل اقتصادي علمي، 
حفاظت خاك و آبخيزداري هم  هاي  آن كه نقش مردم از نظر دور بماند، به طوري كه برنامه كند، بدون گيري مي بهره مختلف

ه نيز توجه دارد كه در اين  بر نيازهاي امروز به منافع آيندهعالو سو با توسعه پايدار و با اعمال مديريت مسووالنه بر منابع،
آموزش، فرهنگ،  و تلفيق آنها با علوم طبيعي، هاي علمي دانش و اطالعات فراهم آمده از طريق پژوهش راستا استفاده از

  ).1385ملكشاهي،  (تاهميت و حساسيت ويژه برخوردار اسارتباطات و علوم اجتماعي از 
هاي منابع  تنها راه رسيدن به توسعه پايدار عرصهتوان  ميبخيز را آ هاي مديريت جامع بر حوزهنكته مهم آن است كه 

منابع طبيعي، كشاورزي و اقتصادي  برداري هماهنگ، يكپارچه و قانونمند مديريت جامع، به مديريت و بهره. طبيعي عنوان كرد
ثير سوئي بر أفظ شده و تاصلي آبخيز كه همان آب و خاك است، ح شود مشروط بر آن كه سرمايه يك حوزه آبخيز گفته مي

  ).1380اري جمهوري اسالمي، زگخبر (.منابع آن نداشته باشد
ريزي  ش و برنامهريزي است كه بر اساس نگر هاي برنامه روش ريزي، يكي از جديدترين آبخيزداري از نظر برنامه

فائو  ،اساساين بر  . استهايي چون جامع نگري و دور انديشي برخوردار شده و از ويژگي انجام، سيستمي و تكاملي
كشاورزي و  فرموله كردن و اجرايي يك رشته اقدامات شامل ايجاد تغييرات ضروري در منابع طبيعي، يندرآآبخيزداري را ف

اجتماعي و سازماني مؤثر در آبخيز تعريف كرده  ـ انساني آبخيزداري دستيابي به اهداف مورد نظر با توجه به عوامل اقتصادي
اگر به شكل مناسب مورد توجه مسووالن است كه ثابت كرده  رت ديگر آبخيزداري علمي است كه در طول زمانبه عبا ؛است

ملكشاهي،  (، اجتماعي و زيست محيطي كشورها را مهار كند بسياري از معضالت اقتصادي قرار بگيرد، اين توانايي را دارد تا
1385.( 

هاي جديد به توسعه و  منابع محدود از عوامل اصلي طرح نگرشمحدوديت منابع و به خطر انداختن از طرف ديگر 
برداري منطقي و بهينه از منابع و  اي كه در مفهوم توسعه انساني پايدار، توسعه با بهره به گونه. توجه به پايداري آن است

نساني پايدار همخواني كاملي برداري از منابع طبيعي در مفهوم جامع با توسعه ا مديريت و بهره. ها مترادف گرديده است فرصت
شود كه  برداران مستقيم از اين منابع مي استفاده منطقي و مطلوب از منابع طبيعي در وهله اول باعث بهبود وضع بهره. دارد

 ).1378پور،  جمعه(هاي آينده است  دهند و از سوي ديگر ضامن تداوم در نسل معموالً فقيرترين قشرهاي جامعه را تشكيل مي

روري و بخش مهمي از هاي اصالحي و احيايي مرتع و آبخيزداري امري ض برداران در طرح مشاركت بهرهراين بنارب
و از مديريت منابع طبيعي ملموس شاركت مردم در امر اصالح، احياء امروزه نقش م. شود ها را سبب مي موفقيت پروژه

 ).1385همت زاده و خليقي، ( رود ها و مراتع كشور به شمار مي رويكردهاي جديد سازمان جنگل
ريزي در سطح كالن،  توان به عدم وجود برنامه يي ميمشكالت موجود در دستيابي به توسعه پايدار در مناطق روستااز 

هاي دولتي مرتبط با روستا،  عدم آشنايي و اعتقاد كارشناسان دولتي به توسعه پايدار و نقش مردم، عدم هماهنگي بين سازمان
عدم آگاهي روستائيان از ها،  هاي دولتي از تشكل  اجرايي روستا، عدم حمايت سازمانهاي  دولتي در امور دخالت سازمان

ها به سبب عملكرد نامناسب  پايدار، عدم اعتماد مردم به تشكلهاي منطقه به ويژه در رابطه با توسعه  ها و محدوديت توانمندي
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حسن  (مشاركت زنان در امور مربوط به توسعه مناطق روستايي اشاره كردهاي قبلي در مناطق روستايي و باالخره عدم  تشكل
 ).1382لي و همكاران، 

هاي آبخيز   بي توجهي به مشاركت ساكنين حوضهدر بررسي مسائل حوضه هاي آبخيز در دوره هاي اخير نشانه هايي از
شود كه  وان يك اصل بنيادي ديده ميبخيز به عنآهاي  م نگرش صحيح به مديريت جامع حوضهعد در حفظ و توسعه آن و

 شهرها و به وجود آمدن ها و مراتع، افزايش فقر و تنگدستي، افزايش مهاجرت روستائيان به رشد سريع تخريب خاك
هاي آبخيز و يا موفقيت مقطعي  هاي اجرا شده در حوضه ها و پروژه شكست طرح. ي را به بار آورده استهاي اجتماع نابساماني

يكي از . هاي آبخيز است  برداران در مديريت و توسعه حوضه بهرهركت يك مشكل كليدي است و آن عدم مشاآنها گوياي
رد توجه قرار گرفتند نظام بخيز كه درچند سال اخير و آيها  موثر در مديريت و توسعه حوضهراهكارهاي مهم و بسيار

هاي نهفته در ساختار اجتماعي و اقتصادي خود و  به پتانسيل ها با توجه نظام تعاوني ).1380زماني و همكاران، ( هاست تعاوني
برداران در مديريت و توسعه  و و غني براي مشاركت سازنده بهرهتواند راهبردي ن ه سابقه ديرينه آن در كشور ما ميبا توجه ب
هاي   را در قالب تعاونيبخيزآهاي  وضهبه همين منظور طرحي در استان فارس اجرا شد كه ساكنين ح. هاي آبخيز باشد حوضه

  ).همان (بخيز بسيج رد و آنها را در امورمختلف مشاركت دادآهاي  توسعه حوضهو بخيزداري، در مديريت چند منظوره آ
براي مثال يكي از راههاي كه مديريت ترويج و مشاركت مردمي جهاد كشاورزي استان كرمانشاه براي رفع انهدام و 

هاست كه  هاي آبخيزداري در آن حوضه هاي آبخيز در نظر گرفته است، تشكيل تعاوني حوزهتخريب منابع طبيعي به ويژه 
 .ها در موارد زير با موفقيت همراه بودند شواهد نشان داده است كه اين تعاوني

 ؛ـ ميزان حفاظت خاك و كنترل رسوب در منطقه1
 هاي زيرزميني؛ ـ مهار آب و تغذية آب2
 هاي كشاورزي و باغات؛  حفاظت از زمينـ جلوگيري از بروز سيالب و3
 بازده به باغات پرثمر؛ زارهاي كم ـ تبديل كاربري ديم4
 هاي آبخيز؛ زايي و باال بردن سطح درآمد ساكنان حوضه ـ اشتغال5
 كاري و مرتعداري و ـ توليد ميوه و علوفه از طريق نهال6
 ).1378زن و همكاران،  پاپ(يزنشينان هاي آبخيز آبخ ـ ايجاد انگيزه و حس مسوؤليت نسبت به حوضه7

هاي جامعه انساني است و براي  و مشاركت مردمي يك روش تعاوني براي تحقق ارزشتوسعه انساني پايدار بنابراين 
رسيدن به توسعه  ترين قالب براي دموكراسي تعاوني مناسب. توانند چارچوب مناسبي باشند ها مي رسيدن به آن سازمان تعاوني

بنابراين براي رسيدن به توسعه مشاركتي و پايداركه در آن منابع طبيعي به صورت منطقي و پايدار . و پايدار استمشاركتي 
مورد استفاده قرار گيرند، نياز به طراحي و سازماندهي يك نظام مديريت و همكاري جمعي است، پس بايد به فكر طراحي 

 ).1378پور،  جمعه (هاي مناسب و كارآمد بود تعاوني
 

 نتيجه گيري و پيشنهادها
با توجه به افزايش جمعيت و فشار فزاينده بر منابع آب، خاك و محيط زيست، گسترش بيش از حد نقش دولت در روستاها و 
كاهش تمايل روستائيان به مشاركت در امور مربوط به خود، لزوم بازنگري در مديريت توسعه روستايي بيش از هر زمان ديگر 

برداري  ، حفاظت و پيشگيري و توسعه و بهرهداري بر سه محور ترميم و بازسازيتراتژي علم آبخيزاس .تمطرح گرديده اس
رسوبات وارده به مخزن هاي مختلف  و با اقدامات مديريتي و اجرايي در كاهش  ها و طراح پايدار استوار بوده و با انجام پروژه

هاي مهم عمراني،   بناي اقدامات بخش، زيرو خشكساليالياي طبيعي همچون سيل ، كاهش خطرات و بسدهاي كشور
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در تداوم زندگي روي ) جنگل و مرتع(در مورد نقش منابع طبيعي تجديد شونده  .گردد محسوب مي.... اقتصادي، كشاورزي و 
منابع .  باشندستاده مطرح مي اين منابع در توسعه اقتصادي هم به عنوان نهاده و هم به عنوان. ترديدي وجود ندارد كره زمين

طي ساليان . كه بدون آنها توسعه قابل حصول نخواهد بود آب و خاك به عنوان نهاده بستر توسعه بخش كشاورزي هستند
در . دت زيادي از اين منابع تخريب گردنرويه بهره برداران قرار گرفته و باعث شده كه قسم اخير اين منابع مورد هجوم بي
ياي اين گونه منابع در كنار اصالح و اح اقتصادي كشور دولت سعي كرده با سرمايه گذاري درطول برنامه اول و دوم توسعه 

 .ناپايدار اين منابع جلوگيري نمايد برداري نسل حاضر از روند رو به تخريب و بهره
 خيزها پيشنهاد شود آب  ساكنين  براي  و روستايي  عشايري  مشاركتي هاي تشكل بايد ،  و احياء آبخيزها در ايران  حفظ جهت

   . شود كار گرفته به  و احياء آبخيزها  در حفظ  آنان  عظيم  نيروي  مشاركتي  رهيافت و در راستاي

در راستاي توسعه پايدار در بخش      ) ) جنگل، مرتع، آب و خاك    جنگل، مرتع، آب و خاك    ((حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي     حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي     توان براي   توان براي     بنابراين مي بنابراين مي    
    .. پيشنهاد نمود پيشنهاد نمودنكات زير رانكات زير راكشاورزي و منابع طبيعي  

  ؛؛هاي آبخيزهاي آبخيز  هه  مند منابع طبيعي كشور بر اساس حوزمند منابع طبيعي كشور بر اساس حوز  اعمال رويكرد مديريت يكپارچه و نظاماعمال رويكرد مديريت يكپارچه و نظامـ ـ 11    
  ؛؛محيطي در فرآيند توسعهمحيطي در فرآيند توسعه  هاي اقتصادي منابع طبيعي و زيستهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست  احتساب ارزشاحتساب ارزشـ ـ 22    
  ؛؛برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابعبرداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع  هاي بهرههاي بهره  اصالح نظاماصالح نظامـ ـ 33    
  ؛؛برداران در مديريت پايدار و حفاظت از منابع طبيعيبرداران در مديريت پايدار و حفاظت از منابع طبيعي  تقويت همكاري و مشاركت مردم و بهرهتقويت همكاري و مشاركت مردم و بهرهـ ـ 44    

هـاي فاقـد   هـاي فاقـد     در عرصـه در عرصـه ) ) هاي مرتعـداري، جنگلـداري و غيـره       هاي مرتعـداري، جنگلـداري و غيـره           در قالب طرح  در قالب طرح  ((هاي مديريتي منابع طبيعي     هاي مديريتي منابع طبيعي         گسترش طرح گسترش طرح ـ  ـ  55
  ؛؛هاي حفاظتيهاي حفاظتي  هاي مديريت با رويكرد جنبههاي مديريت با رويكرد جنبه  طرحطرح

هـاي  هـاي      هاي منابع طبيعي و ساماندهي كـاربري      هاي منابع طبيعي و ساماندهي كـاربري          هاي عرصه هاي عرصه     ان طبيعي در تعيين كاربري    ان طبيعي در تعيين كاربري    ملحوظ نمودن اصول آمايش و تو     ملحوظ نمودن اصول آمايش و تو     ـ  ـ  66
  ؛؛ناسازگارناسازگار

  ؛؛هاي منابع طبيعيهاي منابع طبيعي  هاي جامع پيشگيري و مقابله با حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي در عرصههاي جامع پيشگيري و مقابله با حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي در عرصه  تدوين و اجراي برنامهتدوين و اجراي برنامهـ ـ 77    
  ؛؛وري سبزوري سبز  فزايش بهرهفزايش بهرهتقويت عزم ملي براي حفظ، احياء و توسعه پايدار منابع طبيعي و اتقويت عزم ملي براي حفظ، احياء و توسعه پايدار منابع طبيعي و اـ ـ 88
  ؛؛تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي و تفكيك مستثنيات تا پايان برنامهتثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي و تفكيك مستثنيات تا پايان برنامهـ ـ 99

  هاي آبخيز وهاي آبخيز و  هاي چند منظوره آبخيزداري در حوزههاي چند منظوره آبخيزداري در حوزه  ـ تشكيل تعاونيـ تشكيل تعاوني1010
   ..هاي احياء و توسعه پوشش گياهي به ويژه در مناطق كوهستانيهاي احياء و توسعه پوشش گياهي به ويژه در مناطق كوهستاني    اجراي طرحاجراي طرحـ ـ 1111
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