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  »نقش مشارکت در مدیریت جامع حوزه آبخیز« 
  

مازیار شمسائی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهـران و کارشـناس        -۱
 *واحد مطالعات شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

   اجتمـاعی   مسعود مهرجو، کارشناس ترویج و آموزش کـشاورزی، فعالیـت در زمینـه مطالعـات اقتـصادی و                  -۲
 حوزه های آبخیز شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان 

  در حوزه های آبخیز، شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان GISامیدرضا بخشی پور، کارشناس  -۳
  *com.yahoo@2001shamsaei ، پست الکترونیکی 0611-3371725: تلفن

  
  : چکیده

فرآیند تنظیم و اجرای اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخیز با کـسب منـافع، بـدون آسـیب                     
  . رساندن به موجودیت این منابع را آبخیزداری یا مدیریت حوزه آبخیز گویند

. ستمدیریت حوزه آبخیز، یکی از حساس ترین و در عین حال پیچیده ترین اشکال مدیریت منابع و تولید ا                    
تا زنده، تنوع در محیط سیستم از طبیعی تـا انـسان سـاخت و               تنوع در نهاده ها و ورودیهای سیستم از بخش غیر زنده            

انسان به عنوان یکی از اصـلی تـرین اجـزای ایـن     . گستردگی عرصه، جنبه هایی از این پیچیدگی را مشخص می نماید         
مدیریت جامع و یکپارچه حوزه آبخیـز  . مجموعه ایفا می نمایداکوسیستم، نقش مهم و تعیین کننده ای در پایداری این           

مدیریت منابع آب و زمین با نگرش سیستمی است که نقـش ویـژه              ) ای از فعالیتهای سازه ای و غیرسازه ای       ه  مجموع(
بات و  جوامع محلی آبخیز، مناس   درست و پایدار این منابع دارد و البته بدون توجه به نقش             ای در بهره برداری مناسب،      

 برنامه ریزی تا بهره بـرداری، در یـک منطقـه عقـیم              ونظامهایشان و مشارکت آنها در سطوح مختلف از تصمیم گیری           
روند افزایش تخریـب خـاک و شـدت         . مانده و اثربخشی آن در تقابل با سایر فعالیتهای مناطق مجاور محو خواهد شد             

  . ه های مدیریتی صرفاً دولتی در سازماندهی این منابع داردسیل خیزی در کشور حکایت از ناکامی و عدم توفیق برنام
این مقاله بر آن است با بهره گیری از عملکرد مدیریت جامع در تجربه هـای جهـانی بـا تبیـین راهکارهـای                          

ی تبلور مدیریت یکپارچه و مشارکتی حوزه های آبخیز و نقش آن در ارتقـاء بهـره وری و همچنـین نقـش آن در                         لعم
  .رات تخریب و بهره کشی ناشی از سوء مدیریت و بهره برداری نامناسب از منابع زمینی بپردازدکاهش خسا

  
  آبخیز، مشارکت، مدیریت جامع حوزه آبخیز: یواژگان کلید

  
   مقدمه -1

از آنجائیکه بخش عمده ای از منابع آب و دیگر منابع موردنیاز مردم در آبخیزهای مجاور و اراضـی حومـه آنهـا قـرار                         
رفـع ایـن   . رند اجرای برنامه های مدیریتی غالباً با منافع و تقاضاهای آبخیزنـشینان تـزاحم و تـداخل پیـدا مـی کنـد                 دا

منازعات جز از راههای مسالمت آمیز و قانونی که دربرگیرنده حقوق طرفین و دربرگیرنده پایداری محیط زیست باشد                  
ارکت جوامع ذینفع چـه از طریـق تـشکیالت و کمیتـه هـای               یکی از ابزارهای مؤثر، همکاری و مش      . امکان پذیر نیست  

. برنامه ریزی آبخیز به صورت رسمی و چه با برقراری روابط صمیمانه دراز مدت به صـورت غیـر رسـمی مـی باشـد                       
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زیـرا در گـستره فراگـرد انتخـاب و          . مشارکت و همکاری موضوعی بنیادی و اساسی در بررسی تصمیم گیـری اسـت             
با این همه به رغم بسیاری از گواهه های حاکی از اهمیت مشارکت در مدیریت عمـومی،                . داردگزینش جایگاهی ویژه    

فراگردهای غیرمشارکتی و به نسبت بسیاری از سازمانهای دولتی همچنان ساختار رده بندی شده را حفظ کرده و از راه           
از اهمیت و نقش مهم این نوع از مـدیریت          حال بر آنیم تا با معرفی و شناخت هرچه بیشتر           . به کار می پردازند   متمرکز  

حوزه هـای آبخیـز     و بهره گیری از تجربه ها و بهره مندیهای مؤثر جهانی، زمینه الزم جهت احیاء                ) مدیریت مشارکتی (
  .کشور را مهیا نمائیم

  
   معنای مشارکت-2

مـشارکت در نظـام   . یموده اسـت  مشارکت از دیرباز به زندگی انسان پیوند داشته و در سراسر روزگار راه فراگشت را پ               
سیاسی با آنکه به گونه فراگردی تکاملی پدید نیامد ولی با گذر زمان در رویاروئی با انبوهی از دشواریها چنان رشـد و                 
بالندگی یافت که سرانجام مردمان حق آن را یافتند تا در تعیین سرنوشت خویش مختار باشند و در طراحی آینده خود                     

بایـد پدیـد    با این همه سازکارهای ضروری برای معنی دار کردن مشارکت مردم هنـوز چنانکـه                . دمشارکت داشته باشن  
و واقعی پیـدا کننـد، فاصـله        نه  انیامده و تا رسیدن به مرحله ای که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالتی آگاه               

که از میـراث هـای گـران یونـان     (ری بی گمان می توان چنین پنداشت که با همین سازکار نظام مردم ساال            . وجود دارد 
و استقرار این نظام در آینده ای نه چنـدان دور قالبهـای بهـره منـدی از قـدرت و اقتـدار                ، انسان در برپائی     )کهن است 

کـه  » منشور شـهروندی «سخن . سیاسی، نو و به سود مردمان محروم و وابسته به رده های پایین جامعه دگرگون گردند            
وردن کیفیت بهتر زیستن مردم اصلی کانونی بوده و مردم به نام مخدوم و نه خادم نظـام سیاسـی در                     بر پایه آن فراهم آ    

خوانده و  » نیرومند کردن و قدرت بخشیدن    «بوده که آنرا به نام      » آدام اسمیت «آن جای می گرفته در واقع همان اندیشه         
  . یاد می کنند» رت به مردمانواگذاری قد«هم اکنون شماری از سیاستمداران جهان از آن با عبارت 

شهروندان پندار کلی توانمندی است که مردم ساالری مشارکتی را چنان حکومتی می داند که دولـت نیروهـای                   قدرت  
بررسـی هـای گونـاگون و       . خود را برای درگیر کردن مردم در فرمان روائی در کار خود بسیج کرده و به کار می بندند                  

یل گسترده کردن دامنه مشارکت در مدیریت نه تنها کیفیت کار بهبود می یابد، کـه پـذیرش                  بیشمار نشان دادند که به دل     
  . دگرگونی و سازگاری با دگرگونی رو به فزونی می گراید

که در بیزاری از نظام خودکامۀ      دانشمند برجسته آلمانی    » 1کورت لوین «در میان این بررسیها باید از نخستین کوششهای         
اودریک رشتۀ آزمایش های پژوهش پـی بـرد هرگـاه مـردم در              . الت متحده آمریکا کوچ کرد، نام برد      آلمان نازی به ایا   

کارگردانی کارها مشارکت داده شوند، اندازه مقاومت و ایستادگی آنان در برابر دگرگونی و نوسازی و نوآفرینی کاهش                  
بـسیاری از سـوی     نخستین، پـژوهش هـای      در پی این پژوهش پرمایه و       . می پذیرد و راه سازگاری در پیش می گیرند        

همکاران و شاگردان وی به کار گرفته شد و از این راه دریافته شد که مشارکت در مدیریت روحیه کارکنان را نیرومنـد        
  . می کند و هویت آنان را با سازمان و هدف های آن ژرفا می بخشد

  
  

                                                            
1- Kurt  Lewin   
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   فلسفه مشارکت-3
یریت دیری نمی گذرد و یافته های پژوهشی نشان می دهند که مـشارکت             با آنکه از پدید آمدن اندیشه مشارکت در مد        

در این زمینه با کامیابی روبرو بوده و سودمندیهای همگانی فراهم آورده، ولی رشد و پراکندگی پدیده مـشارکت هنـوز                  
د نبـود   در میان عاملهایی که از گسترش تیزگام مشارکت جلـوگیری مـی کنـ             . به گونه ای درخور صورت نگرفته است      

که زیرساز کوششهای مشارکت جویانه را استوار سازد و فهـم آن را آسـان گردانـد و تعهـد بـه آن را                        فلسفه ای است    
عالوه بر آن چون مشارکت پدیده ای ذهنی است و باید در فرهنگ مردم جـای خـود را گـشوده سـازد و بـا                          . بیافریند

بنابراین رشد و پراکندگی آن چنـدان آسـان و همـوار            .  کند بسیاری از قالبهای ذهنی و پیش داوری های سنتی معارضه         
بنیـادی تـرین اندیـشه زیرسـاز     . از دید فلسفی در مفهوم مشارکت اندیشه های راستین و راهبر جـای دارد  . نبوده است 

 مردمان هرگاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و وزن برابر برخوردار شـوند             . مشارکت پذیرش اصل برابری مردمان است     
یاری دهد و سود و بهره منـدی هـای بـسیاری بـرای     » برخاستن و خیز برداشتن  «آنگاه مشارکت میان آنان می تواند به        

  . همه فراهم آورد
این اصـل کـه     پذیرش  . اندیشه دیگر آن است که مشارکت یک فراگرد است و نه یک فرآورده و پی آمد ساکن و ایستا                  

ن به دگرگونی دست می یابند و دگرگونی را خود پدید می آورند و جزئی               مشارکت فراگردی است که از راه آن مردما       
از دگرگونی به شمار می آیند و با دگرگونی بودنهای خود را به شدنهای دلخواه تبدیل مـی کننـد الزم مـی سـازد کـه                           

ر و بیرون از    به پی آمدهای چونی و معنوی آن که گاهی نا آشکا          مشارکت را در قالب پی آمدهای چندی آن ننگریم که           
مشارکت در چنین مفهومی بر جنبه های معنوی و روانی بالنـدگی و رشـد       . ابزار اندازه گیری چندی است توجه نماییم      

. شخصیت انسان تأکید می گذارد و به ارزشهای واالی شکوفا کردن وجود و تأمین نیازهای فرامرتبه وی نظر می دوزد                   
پیوندهای چند سویه است که به پدید آمدن و آفرینش دانـش و آگـاهی نـه                 مشارکت در این معنی به گونه فراگردی با         

  در این معنی مشارکت به عنوان راهبری بـه شـمار مـی آیـد کـه فرصـتهای نیکـویی را                      . دادن یا دریافت آن اشاره دارد     
در چنـین  .  کننـد پیـدا می آفریند تا مردم برای از میان برداشتن دشواریها و گشودن مرزهای بسته به راههای تازه دست            

می توان آن را فراگرد دگرگونه شدن پیوندهای یکسویه به چنـد            زمینه فکری و برداشت فلسفی از مشارکت، به آسانی          
  سویه نامید که در آن اعتماد مردم به یکدیگر افزایش می یابد و توان آنان برای مردم سـاالری و خـود فرمـانی فزونـی                          

این مفهومی است کـه     . بار دوش دیگران نیست بلکه یار کوشش آنان است        ) رمانانسان خودف (در این مفهوم    . می گیرد 
انسان سازگاری فراوان دارد و در فراگرد داد و ستدهای روانی، هستی هـای کوچـک و جـدا را بـه هـستی                        با سرشت   

یرقابل اندازه گیری بزرگتری پیوند می زند و راه را برای پدید آوردن هویتهای بزرگتر هموار می سازد در بر کیفیتهای غ
  . شکوفایی تأکید می نهد و ارزشهایی را که به زندگی معنی دست یافتن و رسیدن و شدن می دهد گرامی می دارد

  
  1مدیریت جامع حوزۀ آبخیز -4

مدیریت جامع حوزه آبخیز را می توان به عنوان طراحی هماهنگ و مدیریت جامع آب، زمین، پوشش گیاهی و دیگـر                     
بـسیاری از محققـین و      . حیطی حوزه آبخیز با هدف بهره گیری مجاز، مناسـب و پایـدار تعریـف نمـود                منابع زیست م  

                                                            
1- Integrated Watershed Management   
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سازمانهای بین المللی بر این عقیده اند که مدیریت جامع حوزه آبخیز تنها راه کـاربردی بهبـود مـدیریت منـابع آب و                        
  . کاهش تخریب زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار در بخش کشاورزی می باشد

مدیریت جامع حوزه آبخیز تقریباً مورد توجه و نظر همگان بوده ولی اهـداف، روش هـا و سـطوح فعالیـت آن مـورد                         
همانگونه کـه   .  تعریف برای آن ارائه گردیده است      70اجماع همگان نمی باشد و به این خاطر است که تاکنون بیش از              

رانی و تخریب منابع طبیعی شده و نهایتاً بروز حـوادث           می دانیم مدیریت نامناسب حوزه آبخیز باعث ایجاد شرایط بح         
انسان به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای این عرصه، نقـش مهـم و       . غیر مترقبه مانند وقوع سیل را زمینه ساز می شود         

لهذا در این راستا ضـرورت توجـه بـه جامعـه محلـی حـوزه آبخیـز در                   . تعیین کننده ای در پایداری آن ایفا می نماید        
بر این اساس هرگونه برنامـه ریـزی و مـدیریت حـوزه             . مدیریت و برنامه ریزی های دراز مدت واضح و مبرهن است          

همچنین ضرورت توجـه    . و نگهداری منابع حوزه آبخیز تضمین گردد      بایستی با مشارکت مردم صورت پذیرد تا حفظ         
  مـی را تـسهیل و پایـداری توسـعه محقـق      راهبردهای مدیریتی براسـاس دانـش بـومی، مـشارکت مرد        «به این نکته که     

  . ، به عنوان امری اجتناب ناپذیر، الزم و حیاتی نمود می یابد»می سازد
  
   اهداف اصلی مدیریت جامع حوزۀ آبخیز-5

  :آبخیز را می توان در موارد ذیل خالصه نموداصلی این نوع خاص از مدیریت حوزه اهداف 
ا، سیاستها و فعالیت های کلیه گروههای کـاری اعـم از دولتـی و               تشویق، ترغیب و تأمین هماهنگی برنامه ه       -

  غیردولتی به مدیریت صحیح و هماهنگ در حوزه آبخیز
 مشارکت جوامع محلی در کلیه سطوح از تصمیم گیری و سیاستگذاری و طراحی تا بهره برداری -

حفاظت، توسعه و بهره برداری منابع آب و زمین و سایر منابع زیست محیطی حوزه با هدف پایداری منـابع                     -
 و استفاده اپتیم از آنها

 تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی از حوزۀ آبخیز  -

آب و خاک و    و در نهایت مدیریت و کنترل سیالبها، جلوگیری از تخریب اراضی و فرسایش خاک، تثبیت کیفیت                 
افزایش آگاهی و مشارکت و اقدامات جامعه محلی و حفظ حیـات وحـش حـوزه،                بهبود شرایط مراتع و جنگلها،      

  . استفاده بهینه و در حد مجاز از منابع موجود، همه و همه از دستاوردهای این نقش مدیریتی جامع نگر می باشند
  
   آبخیز تجارب جهانی نقش مشارکت در مدیریت جامع حوزه های-6

. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در کشور ژاپن و آلمان برای شکوفایی اقتصادی راهی تازه در پیش گرفتنـد                    
و مـشارکت کارکنـان را در       این کشور به دلیل هایی بیرون از خواست و ارادۀ خود، نخست مردم ساالری صنعتی                

پی آمد سود بخش آن به پی گیری و گـسترش دامنـۀ             کارگردانی کارخانه ها پذیرفتند و سپس با باوری استوار به           
نتیجه مشارکت کارکنان در این کارگردانی چنان بود که بسیاری از کـشورها بـر آن شـدند تـا از راه                      . آن پرداختند 

 میالدی در کشورهای پیـشرفته      1970این چنبش که از آغاز دهۀ       . مشارکت مردم توانمندیهایشان را فزونی بخشند     
بان گرفته بود با فروپاشی نظام متمرکز مالکیت دولتـی در روسـیه شـوروی و اروپـای خـاوری،                    صنعتی رواج شتا  

ایـن  . تحرکی تازه یافته و هم اکنون در شمار دلخواه ترین شیوه کارگردانی در کلیه عرصه هـا بـه شـمار مـی رود      
یدار در حوزه های آبخیـز،      توجه در رابطه با طراحی و اجرای برنامه های جامع بهره برداری، حفاظت و توسعه پا               
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این تفکـر سیـستمیک بـه عنـوان         امروزه  . در دو دهه اخیر به صورت یک حرکت جهانی آغاز و تجربه شده است             
کارآمدترین نقش مدیریتی در حوزه های آبخیز شناخته شده و و جود تجربیات موفق گوناگون مـرتبط بـا مقولـۀ                     

  . فوق الذکر، گواهی بر این مدعاست
ند الگوی متفاوت از مشارکت سازمانهای آب در سطح حوزه های آبخیز در کشور ایـاالت متحـده و   در این جا چ 

نیز تجارب موفق دیگر در کشورهای مختلف از قبیل کشورهای امریکای التین، اروپایی، آسیایی، آفریقایی، کانادا                
 در ایالـت پنـسیلوانیای      (octorao)در الگوی نخست که در حـوزه آبخیـز اکتـورا و             . و استرالیا نیز مطرح می شود     

سازمان آب هزینه های پشتیبانی و اداری و از جمله محل کار را برای              . کشور ایاالت متحده به اجرا در آمده است       
 ساله از کشاورزان محلی تشکیل شده کـه       30انجمن مذکور با قدمتی     . انجمن آبخیزداری حوزه فراهم نموده است     

انجمن مذکور موفق به تطبیق عملیات حفاظتی با شرایط حوزه          . اد راسخی دارند  به حفاظت سرزمین خود نیز اعتق     
همچنـین ایـن    . گردیده و با کمک کشاورزان عالقه مند به ترویج تکنیک های موثر حفاظت خاک نیز پرداخته اند                

انجمن به زارعین در اخذ وام و کمک های مالی که از طـرف سـازمان حفاظـت محـیط زیـست و سـایر نهادهـا                           
در الگوی دوم همکاری اداره آب سانفرانسیسکو به طور رسمی باعـث تـشکیل              . پرداخت می شود کمک می کند     

» حفاظت از آبهـای سـطحی  «براساس قانون فدرال  (Hatch- Hatchy)یک گروه کاری آبخیزداری در حوزه آبخیز 
کور تـالش گردیـده کلیـه       در کـار گـروه مـذ      . شده است که مدیریت حوزه آبخیز مذکور را در دست انجـام دارد            

گروههای ذینفع و سازمانهای مرتبط عضویت داشته باشند تا در تهیه و تدوین و اجرای برنامه آبخیزداری حـوزه،                   
 اطالعاتی و خدمات اداری را به عهده داشـته و بـا           -پشتیبانی، فنی کارگروه مذکور وظیفه    . مشارکتی فعاالنه نمایند  

همچنین کارگروه آبخیز در زمینه اصالح قوانین مربوط به         . ها را تسریع می نماید    ایجاد بانک اطالعاتی تبادل داده      
اجرایی از جمله شروط موفقیت الگوی مذکور، ضمانت        . مدیریت اراضی و جذب منابع مالی، مشارکتی فعال دارد        

ی ذیربط اسـت    حوزه آبخیز و التزام همکاری کامل و مفید سازمانها        قوانین و مقررات ملی در حمایت از مدیریت         
 اشـاره   1)باالدسـت (از دیگر اقدامات مشارکتی می توان به پروژه حفاظت و توسعه مشارکتی حوزه هـای مرتفـع                  

 میالدی توسط سازمان خـوار      1997 الی   1992مورد مذکور یکی از پروژه هایی است که در خالل سالهای            . داشت
، نپال، پاکستان و تونس به اجرا درآمده        2بروندیبولیوی،   در حوزه های خاصی از کشورهای        (FAO)و بار جهانی    

.  میالدی در سه کشور بولیوی، نپال و تونس در سطح ملی نیز گسترش یافـت               2000 الی   1998که در بین سالهای     
هدف اصلی پروژه مذکور، تهیه و تدوین الگوهای مناسب مشارکت مردمی در مدیریت جامع حوزه هـای آبخیـز                   

   :اف فرعی آن نیز به شرح ذیل می باشندبوده است که بعضی از اهد
گسترش تفکر مدیریت مشارکتی و جامع حوزه های آبخیز و تبدیل آن به سیاست ملـی حفاظـت و توسـعه                      -

  منابع طبیعی 
 اطالع رسانی و آموزش -

 تدوین تکنیکها و راهکارهای حفاظتی و تعمیم نتایج حاصله به سایر مناطق -

 اجتمـاعی   -شکالت فراوانی به ویژه در رابطه با مـسائل بـوم شـناختی و اقتـصادی               این برنامه در شروع با ابهامات و م       
روبرو بود که با بهره گیری از تکنیکهای ارزشیابی مشارکتی، بررسـی هـای الزم انجـام و صـورت پـذیرفت و       پایلوتها  

                                                            
1- PVCD=(Patcipatory Vpland Conservation and Development)  
2- Burvndi  
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مشترک المنافع غیـر    گروههای عالقه مند     توانست در تمام مناطق انتخابی       PUCDپروژه  . مناطق مناسب انتخاب گردید   
رسمی را شکل داده و تمهیدات الزم در هماهنگی و ارتباط این گروهها با یکدیگر و مدیریت مالی و سازمان اجرایـی                      

کشاورزی منـاطق یـاد      توانست ضمن بهبود مدیریت منابع طبیعی، به بهبود نظام های            PUCDپروژه  . آنها را مهیا نماید   
 گیری از منابع حوزه های آبخیز همراه با حفاظت و توسـعه آن کـه الزمـۀ تـوازن                    در حقیقت بهره  . شده نیز دست یابد   
مدیران این پروژه بر این عقیده اند کـه       .  اقتصادی و زیست محیطی است، در این پروژه تحقق یافت          صحیح احتیاجات   

 مناطق تحـت برنامـه، سـه        داخل و خارج  انجام فعالیتهای   ) 3تشویق و ایجاد انگیزه در بین بهره برداران         ) 2آموزش  ) 1
  . عامل فوق الذکر موثر در تسهیل این پروسه قلمداد می گردند

تجربۀ موثر دیگری که نقش مؤثر مشارکت در مدیریت جامع حوزه های آبخیز را نشان مـی دهـد مربـوط بـه کـشور                         
  دشـتها توسـط    کاناداست که در آن رشد تفکر و استراترژی سیاسـتگزاری و مـدیریت حـوزه هـای آبخیـز و سـیالب                       

.  مـی باشـد، حاصـل گردیـد    (Manitob) و مانیتوبا )1تشکل های ذینفع حوزه آبخیز اعم از سازمان ها و جوامع محلی          (
  . روند انتقال تصمیم گیری و سیاستگذاری به این تشکل های ذینفع طی چهار مرحله تحقق می پذیرد

سات با گروههـای مردمـی عالقـه منـد و ذینفـع کـار       در مرحله اول یک کمیته دولتی تشکیل شده که پس از ایجاد جل   
در مرحله دوم جلسات مستمر ماهانه در مناطق مختلف حوزه بـا هـدف آمـوزش و تعیـین                   . اجتماعی را آغاز می کنند    

بهره برداری و   در مرحله سوم تدوین قوانین به منظور        . وضعیت اراضی مشترک بین گروههای مذکور تشکیل می گردد        
حوزه توسط کمیته دولتی و تشکلهای ایجاد شـده صـورت مـی             ... لف آب، زمین، پوشش گیاهی و       حفاظت منابع مخت  

پذیرد و در مرحله چهارم حق سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریتی حوزه بـه تـشکل هـای ذینفـع                
زم قانونی و حقوقی مـشخص      امروزه این تشکلها تحت عنوان سازمانهای حافظ آب و خاک با یک مکانی            . داده می شود  

از . در حوزه های آبخیز به فعالیت پرداخته که راهبردهای مناسبی اتخاذ و موفقیتهای قابل ذکری نیز کسب نمـوده انـد                    
دیگر شیوه های مشارکتی در مدیریت جامع حوزه آبخیز می توان به تجربه هایی در دو کشور زیمباوه و استرالیا که ب                    

 Icmدر حوزه آبخیز موری دارلینگ استرالیا، برنامـه         . مدیریت را اعمال کرده اند، اشاره نمود      طریق مشابهی این سیستم     
 میلیـون   106وسعت ایـن حـوزه در حـدود         . تجربه مؤثر دیگری در این راستا می باشد       ) مدیریت جامع حوزه آبخیز   (2

یب منـابع آب و خـاک و سـیل          هکتار بوده و یکی از مهمترین مناطق کشاورزی کشور استرالیاست که در معرض تخر             
اجـزاء  .  انجـام مـی گیـرد      (3Landcare)در این حوزه مدیریت در قالب سیستمی تحت عنوان سیستم           . قرار گرفته است  

محلـی تـشکیل مـی    فعال در این سیستم را سازمانها، کارگزاران و کارشناسان بخش دولتی و کشاورزان و بهره برداران                 
 گروه اجتماعی داوطلب در قالب این نوع سیستم خاص و با هـدف توسـعه                4000 از   هم اکنون در استرالیا بیش    . دهند

 ساله فعالیت می نمایند که البته هرکدام بخـشی از وظـایف             10پایدار منابع آب و زمین تحت یک برنامه زمانبندی ملی           
  ن وجود دارد که از آن جملـه        علی رغم موفقیتهای زیاد این سیستم، مشکالت و موانعی نیز بر سر راه آ             . را برعهده دارد  

  : می توان به
 فقدان متدولوژی، منابع و کارشناسان مناسب در این زمینه -

                                                            
1- Multi - Stakeholders  
2- Integrated Catchment Management  

یک نوع مشارکت منحصر به فرد موجود در کشور استرالیا است که بین جامعه، دولت و تجار در جریان است و در زمینه حفاظت و احیاء محیط زیست  - ٣
  .اقدامات عملی انجام می دهند
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 عدم آموزش الزم و مهارتهای کافی باتوجه به شرح وظایف تشکلها -

  به این سیستم) کاغذ بازی اداری(سرایت معضل بوروکراسی  -
  . اشاره نمود

  
   نتیجه گیری-7

 توانمندیها و باعث بهره وری بهینه از سـایر امکانـات و منـابع موجـود در حـوزه                  مدیریت مشارکتی باعث فزونی   
آبخیز می گردد و امروزه در جهان به عنوان کارآمدترین نقش مدیریتی در حوزه های آبخیز شناخته شده که الزمۀ                    

. ائی داردبخشیدن به هدفهای آرمانی حاصل از تبلور مشارکت در مدیریت جامع حـوزه آبخیـز نقـش بـسز               تحقق  
را می توان در قالب یک چـارچوب        ... بسیاری از موانع و مشکالت اعم از ضعفها و کمبودهای اطالعاتی، مالی و              

مشارکت و همکاری عوامل اجرایی با جوامع محلی و شـناخت           . مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و جامع مرتفع نمود      
 نقش بسزائی در افزایش راندمان این نـوع مـدیریت           و باور اختیارات مشترک این جوامع از جانب کارشناسان امر         

  . داراست
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