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  » توسعه حوزه آبخیز همگام با توسعه روستایی«
  

  مسعود مهرجو، کارشناس ترویج و آموزش کـشاورزی، فعالیـت در زمینـه مطالعـات اقتـصادی و اجتمـاعی                     -1
  حوزه های آبخیز، شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

 ازان  در حوزه های آبخیز، شرکت مهندسی مشاور سازآب پردGISامیدرضا بخشی پور، کارشناسی  -2
مازیار شمسائی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم و تحقیقـات تهـران، کارشـناس                 -3

  *واحد مطالعات شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
  *com.yahoo@2001shamsaeiپست الکترونیکی 

  
  :چکیده

هم پاشیدگی ساخت یا نهاد قدرت در روستاها و گروه های بهـره بـردار از منـابع طبیعـی                    در این نوشتار از       
 خورشیدی  1340بازیاب شونده ، و پدید نیامدن جایگزین کارآمد برای آن، پس از برنامه اصالحات اراضی دهه                 

 در حـوزه هـای   همچنین این نوشتار بیانگراین است که بخش بزرگی از نابسامانی های کنونی     . بررسی شده است  
آبخیز و روستاها، به نبود مدیریت یکپارچه و همه سویه بر حوزه های آبخیز و جوامع بهره بـردار از منـابع آب و        

  .خاک و گیاه بستگی دارد
 به راستی، پراکندگی و چندگونگی نهادها و دستگاههای برنامه ریز و تصمیم گیرنده و نبود گونه ای سـاز و                      

ی انتقال داده های مدیریتی به پیکرۀ جامعه روستایی و برعکس، دشواری بزرگی است کـه                کار اجتماعی فعال برا   
واپسروی حوزه های آبخیز و مهاجرت پردامنه باشندگان روستایی به ویژه نسل های جوان تر، از پیامدهای ناگوار          

قدرت و رویکرد سـازمان     از این رو یافتن ساز و کاری که به طور همزمان رویکرد بازسازی نهاد               . آن بوده است  
دهی جوامع بهره بردار از آبخیزها را برپایه ویژگی های امروزی در پی داشته باشد، پرسمانی است که این مقالـه                     

  . در پی یافتن راهی برای آن است
  یکپارچه آبخیزداری، توسعه روستایی، مدیریت :واژگان کلیدی  
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  مقدمه
   آبخیزداری هـم سـو و همگـام اسـت؟ و آیـا      فرآیند توسعه روستایی با     آیندفردر این مقاله می خواهیم بدانیم، آیا           

های آبخیزداری به توسعه روستایی نیز اندیشید و به آن فرآیند و یا در قالب دهامی توان در چارچوب کارکردها، رهنمو
ی روشن و آشکار    شاید در گام نخست دانستن تعریف     . نیازمند چه رویکردهایی هستیم   ،   در این صورت      و ؟دست یافت 

هرگاه توسعه را رویکردی همه جانبـه بـرای پیـشرفت           .  آبخیزداری الزم باشد   و توسعه، توسعه روستایی     هایفرآینداز  
 می توان توسعه روستایی را بهره گیری بهینه از منابع انسانی و اقتـصادی  ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بدانیم 

  . ارزیابی کردروستا 
به گونه ای   ) منابع اقتصادی ( خاک و گیاه     ،ی است که در آن بهره برداری از منابع آب           فرآینده آبخیز   مدیریت حوز   

هـای منـابع    کارکرد فرآینـد در ایـن     . باشـد   هشتدربردا  برای این گونه منابع     ها را   که کمترین آسیب   ببرنامه ریزی گردد  
  ه ای شــیو بــه ،شــوندهبازیــاب بیعــی منــابع طبــر ) بهــره بــرداران از منــابع آب و خــاک و گیــاه    (انــسانی 

در بـر   نیز    را  خاک و گیاه   ، منابع آب    پایداریشود که در آن ضمن پیشرفت و توسعه جامعه روستایی،           می  سامان دهی   
   .داشته باشد

  

  
  

  آبخیزداری 
بع  منـا  ی است، در این معنا، آبخیزداری به مجموع کنش ها و واکنش هایی که به پایـدار                فرآیندآبخیزداری یک     

ــاه(طبیعـــی  ــ. مـــی انجامـــد، گفتـــه مـــی شـــود ) آب و خـــاک و گیـ ــا و ه ایدر چنـــین مجموعـ    از کـــنش هـ
   آبخیـزداری نمـود   فرآینـد  به عنوان یک عامل مهـم در      ،واکنش ها است که منابع انسانی یا بهره برداران از حوزه آبخیز           

رویکـرد کاهنـده   . زمـان در نهـاد خـود دارد   این عامل ویژگی های دو رویکرد کاهنده و بالنده را به طـور هم    . می یابند 
آنگاهی است که بهره برداری از منابع آب و خاک و گیاه فراتر از تعادل های زیستی و طبیعی بوده و بـه گونـه ای بـه                            

 بالنده در صورتی است که بهره برداری از این منابع با تعـادل هـای                 و پایدار رویکرد. شکستن این تعادل ها می انجامد     
  . مخوانی داشته باشدزیستی ه
   در نهـاد خـود بـا دو چـالش اساسـی             فرآینـد ایـن   .  اسـت  فرآیند یا مدیریت حوزه های آبخیز یک        آبخیزداری  

   .  رو استدررو 
  ...آتش سوزی، سیل و رانش، خشکسالی و مده از رخدادهای طبیعی همچون زمین لغزش، آچالش های بر -1
 ...)معدن، جنگل زدایی، کشت و کار و چرای دام و جاده، (چالش های برآمده از کنش های انسانی  -2

   انـسانی مهمتـرین     هـای مطالعات گروه های کاری در بیشتر حـوزه هـای آبخیـز گویـای آن اسـت کـه کارکرد                     
از منابع آب و خاک      ی توده های انسانی    نابجا  و بهره برداری بی پروا   تا آنجا که    .  بوده است  هابخیزآعامل در واپسروی    

ــویژه  ــاه ب ــابع در ســطح خــرد و کــالن   ،در آبخیزهــای باالدســتو گی ــه من ــن گون ــرای ای ــزرگ ب    دشــواری هــای ب
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پوشش گیـاهی،    از میان رفتن  وافزایش سیالب ها، پسروی و کاهش انبوهی جنگلها، فرسایش خاک           . پدید آورده است  
ن دست چالش هـا     افزایش گیاهان خشبی و بدخوراک و تنگ تر شدن پهنه رویش گیاهان علفی و خوش خوراک از ای                 

و گرفتاری هاست که دامن حوزه های آبخیز و در پی آن دامن انسانهای بهره گیرنده از آنها را فراگرفته و در خود فرو                        
  . برده است

 رهیافتی اسـت کـه بـرای    ، مشارکتهای مردمی یا مدیریت مشارکتی حوزه های آبخیزجذبآبخیزداری همراه با      
فیزیکی و ( می توان گفت آبخیزداری مجموع روش های سخت افزاری      . د شده است  ن رفت از این بن بست پیشنها      وبر

  و پـایش بـرای    ) فرهنگ سازی یا سامانه های هشدار دهنـده و آگـاهی دهنـده و آموزشـی               (و نرم افزاری  ) بیولوژیکی
    .  منابع طبیعی بازیاب شونده به شمار می آیداالیشب

  ز ایـن روش هـا و در مجمـوع دو روش، خـواه نـاخواه بـا                  مدیریت و توسعه حوزه هـای آبخیـز در هریـک ا             
ـ          دشواریاین  . است گریبان   دست به گروه های انسانی     در نظـر    دون به گونه ای است که هرگونه راهکرد آبخیزداری ب

مشارکت باشندگان و بهره برداران زیست بوم ها و آبخیزها یا نتیجه ای نخواهد داشـت و یـا نارسـا و ناپایـدار                         نداشت
آن زمـان   ی همیشگی است و در هر زمان با رویکردهای خاص           فرآیند است که آبخیزداری     حالی و این در     .هد بود خوا

 با مفهوم توسعه یا توسعه      ،ی با انسان های بهره گیرنده     یآبخیزداری در رویارو  از این رو می توان گفت       . رو در رو است   
ا توسعه حوزه آبخیز با مفهوم توسعه روستایی همگام مـی           حوزه آبخیز ی  مدیریت   ،مفهومدر این   . رو است درانسانی رو 

  .ی دیگری شدنی نیستباین همگامی به گونه ای است که پیشبرد یکی . شود
  

  روستا داری
بررسی ها و مطالعات روستایی گویای آن است که جامعه روستایی ایران از دو گونه بیماری تـاریخی در رنـج                       

  . است
 . تولیدبی سازمانی و بی ساختاری در -1

 .بی سازمانی و بی ساختاری در اجتماع -2

در شناخت جامعه روستایی ایران مـی تـوان بـه دو            . دارد جامعه روستائی توسعه ناهمگون    دراین دو ویژگی ریشه       
در این خصوص می توان گفـت، تـا پـیش از            .  خورشیدی اشاره کرد   1340دهه  اراضی  دوره پیش و پس از اصالحات       

 جامعه ای بسته، خود بـسنده بـا اقتـصادی معیـشتی و بـا               رفته امعه روستایی ایران روی هم    جریان اصالحات ارضی ج   
براساس آموزه های هزاران سـاله در       . ه است  که از قدرت خان یا ارباب پیروی می کرد، بود          ،اجتماعی-ساختار سیاسی 

یریت اربـاب یـا خـان        ساختار تولید و ساخت اجتماعی در چـارچوب قـدرت و مـد             ،چنین روالی از زیست روستایی    
آن روزگـار جامعـه     اجتمـاعی   -اقتـصادی  مـسائل  دربردارنده پاسخ های الزم بـرای        یچنین رویکرد  ،می یافت سازمان  

 بـه عنـوان یـک سـازمان اجتمـاعی،      روستاضمن نگه داشت انسجام و یکپارچگی  چنین شیوه ای    . بوده است روستایی  
ی با ساز و کار و سازمان دهی خاص خویش زنده و پویا نگه می               ساخت اقتصادی روستا را در نمود یک کارگاه تولید        

  . داشت
در واقع می توان گفت، ساخت و سازمان اجتماعی روستا به گونه ای برآورنده ساز و کار تولید یا اقتصاد تولید   

 تماعی روسـتا  همچنین سازمان دهی تولید در اقتصاد روستایی برخاسته از ساخت اج          . در اجتماع روستایی آن زمان بود     
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  عامل

 نسانی ا

زارعـین صـاحب نـسق،      (در چنین ساختاری کارکرد هریک از گروه های اجتمـاعی روسـتا             . در آن روزگار بوده است    
  بـا یکـدیگر معنـی و مفهـوم         و پیوسـتگی    در همپوشـانی    ) خوش نشینان، خرده مالکـان، اربـاب، مباشـر و کدخـدایان           

 نظام بهره برداری از منـابع آب و         ، بر آنها در نهاد خود     کارکردهایی و روابط و مناسبات حاکم     مجموع چنین   . می یافت 
تـا زمـانی کـه سـازمان     . خاک و گیاه و نیروی انسانی و سرمایه و فن آوری را در سازمان تولید روستایی شکل می داد                

اجتماعی و تولیدی روستا در چارچوب چنین نظامی جای داشت، بسیاری کارکردها و رفتارهای آن پیش بینی پـذیر و                    
  . پذیر بودپایش 

با فروپاشی ساخت قدرت و مالکیت در جامعه روستایی، ساخت اجتمـاعی و              40در پی اصالحات ارضی دهه        
 سازمان تولید، نظام بهره برداری از منابع آب و خاک و گیـاه نیـز از                 میان رفتن با از   . میان رفت سازمان تولید آن نیز، از      

بیشتر زمین هـا در     . ساخت قدرت و مالکیت در روستاها      پاشی.ی، و با فرو   رویدادهای اصالحات ارض   پیدر  . هم پاشید 
ساخت تولیـد و سـاخت      . نظام بزرگ مالکی به نظام خرده مالکی دگرمند شد        . میان روستاییان صاحب نسق تقسیم شد     

ـ  ،اجتماعی که براساس واحد روستا یا مجتمع روستایی سازماندهی و رهبری می شـد              ی  سـاختی بـر پایـه واحـدها        ه ب
در چنین ساختاری هریک از واحدهای خرده مالک به واحدهایی خـود            . کشاورزی خرده پا و خود فرمان دگرگون شد       

چون تعداد تصمیم گیران در هـر   و   . شدند دگرگونبرنامه ریز، خود تصمیم گیرنده، خود عمل کننده و خود بهره بردار             
رنامه ریزی برای توسعه روسـتایی       دستیابی به هدف روشن و یا ب       ،)و هست (ه   برابر شمار کشاورزان خرده پا بود      آبادی

  . و هسته  پیش بینی و پایش پیامدهای چنین کردارهایی نیز به همان میزان دشوار و چالش پذیر بودو
. این ویژگی خواه ناخواه بزودی گریبان منابع آب و خاک و گیاه را در حوزه های آبخیز می گرفـت و گرفـت                        

بسیاری آبخوان ها در گیرو دار حفر چاه های عمیق و نیمـه عمیـق               .  بریده شدند و به زیر کشت رفتند       بسیاری جنگلها 
روز به روز فشار بر منابع طبیعی .  به زیر کشت رفت دامنه های کوهستانیزمین های بسیاری در . رو به خشکی نهادند   

 ساخت یا نظامی کـه پاسـخگوی رویکردهـا و    می توان گفت با فروپاشی ساخت کهن روستایی،.   و افزونتر شد  افزون
 و بـی سـازمانی چیـزی نبـود جـز            پژواک چنـین بـی شـکلی      .  جایگزین نشد   شکل نگرفت و   ،نوین باشد های  چالش  
  . روی هرچه بیشتر حوزه های آبخیز به ویژه در آبخیزهای باالدستواپس

 توسـعه آبخیزهـا بـه       فرآینـد ه معنی    توسعه روستایی و آبخیزداری ب     فرآینداین جاست که روستاداری به معنی         
چنین می نماید که روستاداری یا مدیریت روستا     . گونه ای گسست ناپذیر با یکدیگر هم پیوست و هم کنش می گردند            

  رویکــرد . درروســتویکــرد ســخت افــزاری و نــرم افــزاری روو یــا توســعه روســتایی همچــون آبخیــزداری بــا دو ر
و دسترسی به منابع درآمد جدید،      فزایش تولید، گسترش فعالیت های کارآفرین       سخت افزاری به بهبود فن آوری برای ا       

رویکرد نرم افزاری امر آمـوزش، تـرویج و   . و بهداشتی در روستا می پردازد     پی ریزی پشتوانه های زیربنایی و ارتباطی        
یافـت آبخیـزداری و چـه در        به هر روی چه در ره     . االیش ذهن و اندیشه روستاییان و آبخیز نشینان را در دستور دارد           ب

و این عامل انسانی اسـت کـه هـر دو           رودررواند؛  رهیافت روستا داری هر دو رویکرد با یک عامل به نام عامل انسانی              
  .رهیافت را به شکست یا پیروزی می کشاند

  سخت افزار                      سخت افزار           
  

     
    نرم افزار                        نرم افزار                        

رویکردهای 

 آبخیزداری

رویکرد 

روستادار
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   توسعه روستاییفرآیند توسعه آبخیز همسو با فرآیند
 آمد، عامل انسانی نقطه ای است که تالش هـای آبخیـزداری و تـالش هـای روسـتاداری در آن بـه                        همچنانکه  
 درخـصوص   هـای عامـل انـسانی     کردارشکست یا پیروزی در این دو زمینه بستگی بـه رفتارهـا و              . می رسند  یکدیگر  

 توسـعه در روسـتا و یـا حـوزه آبخیـز وابـسته بـه                 فرآیند همه   به راستی، . آبخیزداری و یا روستاداری دارد    کارکردهای  
  . ها از خود نشان می دهندفرآیند به این نهای بهره گیرنده از منابع طبیعیواکنشی است که انسا

های توسعه پایش کرد و سـامان داد؟  فرآیندو با  چگونه می توان این واکنش ها را پیش بینی کرد و آنها را همس               
 دگرمنـد کـرد؟ چگونـه مـی تـوان           م کنش  را به رفتارهای جمعی و ه      خود محور چگونه می توان رفتارهای تکروانه و       

هرگاه بـدانیم و بپـذیریم کـه رفتارهـای     .تصمیم ها و بینش های فردی را به بینش ها و خرد جمعی دگرگون ساخت؟              
سازمان روستا و یا بهره بـرداران در یـک          ساخت قدرت و     پی آمد از هم پاشی        ، بینی ناپذیر کنونی  افراط گونه و پیش     

پس سازمان یابی دوباره روستائیان و یا بهره برداران از حوزه آبخیز برپایه ویژگی های امروزی                . حوزه آبخیز بوده است   
برای رویارویی با رویکردهای منفـی رفتارهـا و         روشی درست   جامعه روستایی و یا باشندگان زیست بوم ها، می تواند           

    .  بهره برداران از منابع یک حوزه آبخیز باشدکنش های
بی مشارکت بهره برداران در     ،  اما سازمان دهی باشندگان یک حوزه آبخیز در هر قالب و شکل و انجمنی باشد                  
برنامه هـای توسـعه آبخیزهـا و یـا روسـتاها،             درتصمیم گیری، اجرا، ارزشیابی و بهره مندی از منافع طرح           های  فرآیند

یا انجمن های روسـتایی  شکل گیری و پس از آن فروپاشی انواع شرکت های تعاونی و            . خواهد بود کاری بی سرانجام    
در واقـع هـر گونـه رویکـرد در          . به خوبی گویای این ویژگی است     ضی تاکنون    برنامه اصالحات ار   پس از و دامدارای   

در نظر داشت بهـره گیـران از منـابع آب و خـاک و           بی    ، خیز و یا روستاها و کانون های عشایری       توسعه حوزه های آب   
  . پایدار استناگیاه بی اثر و 

آوری و  بـرای جمـع     همه پذیر و پایا     اما می دانیم که مشارکت توده آبخیزنشینان نیازمند نهاد و ساخت قدرت               
 ساخت قدرت پس از برنامـه اصـالحات اراضـی           با از هم پاشی    .دگردآوری بهره برداران در زیر پرچم توسعه می باش        

  یـا افـراد پراکنـده صـاحب نفـوذ درون روسـتایی و بـرون روسـتایی                  مان ها و نهادهای گوناگون دولتی ، گروهها       ساز،
و گروههای پراکنده قدرت، هیچگاه جای خالی قـدرت متمرکـز و             این نهادها . کین و اربابان شدند   لجایگزین قدرت ما  

  ، بلکه می توان گفت در بسیاری زمان ها با تصمیم ها و یا برنامه های نـامنطبق                . ام کننده ارباب یا خان را پر نکردند       تم
از این رو به نظر می رسد که سازمان یا نهادی که دربردارنده مجمـوع گروههـا،                 . بر چالش های روستا افزودند    چالشی  

 می تواند گزینه ای کارگـشا بـرای سـاخت     ،روستایی و عشایری باشد    کنونیافراد و نهادهای پراکنده قدرت در جامعه        
این نهاد یا سازمان به طور کلی می توانـد          . حوزه های آبخیز باشد   کنونی   سیاسی - گمشده قدرت در ساختار اجتماعی    

  :دربردارنده سه گروه یا الیه اجتماعی زیر باشد
 این گـروه افـزون بـر انتقـال مهـارت هـای              :) فرهنگ سازان (گروه روشن گران یا ترویج گران روستایی         -1

 آمـوزش مـی     آبخیزنشینان انتقال و    توده   به مدیریتی ، مهارت های تشکیالتی و رهبری را نیز            و اساسی، فنی 
 .دهند
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 گروه پیشروان روستائی که با انتخاب و تمایل مردم  از          :  روستایی    و تاثیر گذار   گروه افراد صاحب نفوذ    -2
جامعـه  از قـدرت رهبـری و راهبـری در            و ،ون روسـتائی بـاال مـی آینـد        شکلهای خـاص در   درون ت 

 .برخوردارند آبخیزنشینان 

ایــن گــروه جمــع    :)متخصصان رهیافت های آبخیزداری و توسعه روستا(و ) ساخت سیاسی(نهاد دولت   -3
ویکردهـا  این ر . کننده و اجرا کننده رویکردهایی است که در این ساختار سه قطبی تصویب و دنبال می شود                

ــری       ــز را رهب ــوزه آبخی ــتا و ح ــام روس ــعه همگ ــارچوب توس ــه، در چ ــشارکت جویان ــعه م ــد توس   فرآین
اجرایی و تمام کننده داشته باشد، راه بـرای          -می توان گفت با پدید آمدن نهادی که قدرت سیاسی           . می کند 

 .گردد  میهمواردر پیش گرفتن رهیافت سازمان دهی و مشارکت آبخیزنشینان در فرآیند توسعه 

    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمودار یکپارچگی نهاد قدرت در فرآیند توسعه 

  

در چنین ساختاری گروه روشن گران یا ترویج گران روستایی نقش میانجی را برای توده بهره بـردار و نهـاد                        
تایی کارسـاز   این گروه همچنین می تواند برای شناسایی رهبران محلی یـا پیـشروان روسـ              . قدرت بازی می کنند   

 نهاد دولت

 روشنگران روستایی رهبران محلی

 نهاد قدرت

فرآیند
توسعه 

مشارکت 
 جویانه
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 این گروه از رهبران روستایی به هر میزان پذیرش بیشتری در توده آبخیزنشینان داشته باشند، قدرت عمل و                   .باشد
 می توانند توسط گروه روشنگران روستایی شناسایی، سپس توسط مـردم بـه              آنان. کارایی بیشتری خواهند داشت   

  . ندعنوان نماینده مردم در نهاد نوین قدرت برگزیده شو

   توسعه مشارکت جویانه فرآیند
بـه دیگـر سـخن مـشارکت     .  توسعه اسـت ینددر فرامشارکت به معنای حضور داوطلبانه و خردمندانه آبخیزنشینان     

با سـاخت و پایـه ریـزی نهـاد          . یک حوزه آبخیز است   توسعه   توسعه یکپارچه روستایی در چارچوب       فرآیندبخشی از   
   آبخیـز و روسـتا فـراهم        همـسوی  توسـعه    فرآینـد مشارکت توده های روستایی در      قدرت، زمینه برای سازمان دهی و       

  در نهاد خود رویکردهای زیر را دنبال       همراه با پایش منابع آب و خاک و گیاه در حوزه های آبخیز               فرآینداین  . می آید 
  .می کنند
  افزایش تولید و بهره وری -
 ی فرصتهابربرا -

 اشتغال سودمند -

 )اعتقاد به خود و توان خود( اوری و خود ب خود اتکایی -

 مشارکت مردم در فراگرد توسعه -

 مدیریت ترازمند زیست بوم ها -

  نمودار پایانی این مقاله روند توسعه حوزه آبخیز همگام با توسعه روستایی را در چارچوب پی ریـزی نهـاد قـدرت و                       
  . پی گیری هدف های مشارکت جویانه نشان می دهد
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