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 چکیده
نگرش جامع به سیمای سرزمین در حال تبدیل شدن به روشی رایج بین مجامع و مدیران منابع در سراسر جهان است. مشکالتی همچون 

زایی و هجوم ریزگردها اغلب نتیجه و آلودگی آنها، بیابانهای پیاپی، کاهش منابع آب شیرین کاهش تنوع زیستی، سیل و خشکسالی
-رسد در دههحل آنها نیازمند نگرش سیستمی است که مفهوم اصلی در آبخیزداری است. به نظر میای هستند که راهفرایندهای پیچیده

کشور صورت گرفته است، اما هنوز  های زیست محیطی درهای اخیر پیشرفت نسبتاً خوبی در زمینه دانش علمی منابع طبیعی و آگاهی
نگر به منظور حفظ سالمت جامعه و توسعه پایدار اقتصادی فراهم نشده است. امروزه مبنایی دقیق بر ایجاد چارچوبی جامع و کل

مشارکتی  روی را مدیریت یکپارچه و توسعههای پیشرفت از چالشاندیشمندان علم آبخیزداری و مدیریت منابع آب دنیا تنها راه برون
ها برای دعوت به های مردم نهاد، در تحریک خانوادهدانند. رویکرد مشارکتی از پایین به باال مورد توجه سازمانهای آبخیز میحوزه

حفاظت آب و خاک از رویکردهای از باال به پایین با محوریت دولت مؤثرتر است. در این مطالعه مروری ابتدا چگونگی تأثیر این رویکرد در 
شود و در ادامه هم ها بررسی و تجزیه و تحلیل مییابی به حفاظت پایدار حوزه آبخیز و  فاکتورهای تعیین کننده موفقیت پروژهدست

 های مشارکتی در قالب یک مطالعه موردی ارائه خواهد شد.  تجربه کشور هند در زمینه توسعه

 ، حفاظت آب و خاک، منابع طبیعی.توسعه مشارکتی، توسعه پایدار، حوزه آبخیز کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
همیشهه بهه عنهوان یهک بحه    های آبخیز و در راستای حفظ یکپارچگی اکولوژیکیمدیریت بهینه منابع آب و خاک در حوزه

جدی و چالش برانگیز بین جوامع مدنی، بخش خصوصی و دولهت مطهرب بهوده اسهت. درک واقعهی و درسهت از آبخیهزداری و 

ههای باشد که متضمن ترکیب اجرایی سیاسهتها میهای آبخیز در گرو شناخت ذینفعان متعدد در داخل حوضهمدیریت حوزه

ایهن امهر  باشهد.( مهی Bottom - Up)  فرایندهای مشارکت مردمی  پایین به بهاال   ( وTop -Down)  دولتی باال به پایین

ها و نقاط مطلوب ههر یهک از ایهن مچنین درک تفاوت دیدگاهبخشی خواهد شد. هو بین باع  تقویت روابط نهادهای فرابخشی

های جدی برای مدیریت منابع و نیز شناخت نقهاط ها و نشستبرای شروع بح   تواند به عنوان یک فرصت مناسبها میبخش

بهدل   تفرق و مورد چالش در خصوص نحوه و میزان دسترسی به منابع طبیعی موجهود در سهاختارهای اجتمهاعی و اقتصهادی

گردد. این نوع نگاه و درک از آبخیزداری در سراسر جهان به منصه ظههور رسهیده اسهت. در کشهور ایهران نیهز تفکهر مهدیریت 

های دولتی و راهکارهای مشارکت مردمی در حال رشد و گسترش است. هر چنهد در های آبخیز و تلفیق سیاستیکپارچه حوزه

تهوان مببهت و یین و روشن نگردیده است معهذا نفس اقدامات صورت گرفته را میمقام عمل هنوز جایگاه واقعی آبخیزداری تب

هها و راهکارههای مدیریت جامع محلهی بهرای اعمهال برنامهه های آبخیز قلمداد کرد.در راستای مدیریت جامع و یکپارچه حوزه

یزنشینان بایهد بهه درسهتی شهناخته هایی منافع مردم و آبخجمعی و جامعه محور است لذا برای تضمین موفقیت چنین برنامه

های دولتی مسئول در ها و ارگانشده و مورد توجه قرار گیرند. امروزه مشارکت مردمی به تدریج جایگاه خود را در بین سازمان

ههای مختلهب بهه عنهوان ریهزی، طراحهی، اجهرا و ارزیهابی پهروژهآورد. راهکارهای مشارکتی در برنامهکلیه زمینه ها بدست می

شوند. آنچه که در بهین تمهامی اشهکال مشهارکت از قبیهل مشهارکت اقتصهادی، مطمئن و کارآمد به کار گرفته می هکارهاییرا

هها، به عنوان وجه مشترک مطرب است، عالوه بهر هدفمنهدی و همگرایهی فعالیهت اجتماعی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی و غیره
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وجود نوعی آگاهی و شناخت نسبت به رویکردهای مشارکتی و موضوع مورد مشارکت است. یعنی اینکه افراد مشهارکت کننهده 

دانند که برای چه گرد هم آمده و به دنبال نیل به کدامین اهداف هستند. در این مطالعه مهروری سهعی بهر تشهری  و لزوماً می

 ای است. یز به عنوان یک راهکار کارامد توسعهتبیین فرایند توسعه مشارکتی حوزه آبخ

 ها . مواد و روش2
یابی به موفقیت بلند مهدت اقتصهادی بهدون اخهتالل در کلیهت های آن نیازمند دستاستفاده پایدار از منابع طبیعی و پتانسیل

این اسهت کهه اطالعهات علمهی های توسعه کشور نیازمند اکولوژیکی محیط زیست است. اتخاذ و پذیرش این رویکرد در برنامه

ای برای تعیین ابزارهای هماهنگی فرابخشی به منظهور شناسهایی مشهکالت و تعیهین راهکارههای مناسهب در اختیهار گسترده

گیری آبخیهز  نیهاز های آبخیز قرار داده شود. عالوه بر این، عموم مردم درگیر در تصمیممدیران درگیر در مدیریت پایدار حوزه

تری ارائه شود. تعادل بین اهداف اقتصادی و زیست محیطی و توجه به تمهام عات پیچیده برای آنها به شکل سادهدارند که اطال

های حوزه آبخیز معیار مهمی در آبخیزداری است. این تعادل در مراحل مختلب توسعه کشهور ضهروری اسهت. بها فعل و انفعال

دی راجع به اطالعات جامع و در دسترس برای ارزیابی سریع مشهکالت وجود اهمیت و قابلیت اجرایی این رویکرد، کمبود شدی

ههای مناسهب و سهریع بهه بندی اطالعات گوناگون برای پاسه شود. در این رویکرد جمعحوزه آبخیز در این ایران احساس می

-مای سهرزمین بههرهههای سهیهای آبخیز مرکزیت دارد. در واقع در این نگرش از آگاهی مردم در مورد ویژگهیمشکالت حوزه

شود. در حال حاضر شرایط فعلی کشور ایران هم از نظر پیشرفت در زمینه دانش منابع طبیعی و هم از نظهر شهتاب برداری می

های پژوهشی مناسبی در جهت چگونگی تجمیع این نهوع دانهش و ای است که  باید گامای به گونههای توسعهروز افزون برنامه

ه بدنه اجرایی کشور برداشت که این مطالعه مروری در راستای تبین و تشری  این رویکرد و نحهوه انجهام ساز و کار تزریق آن ب

 خشک در هند است.  های در قالب یک مطالعه موردی در یک منطقه نیمهچنین پژوهش

 های فرایند مشارکتی. مؤلفه1. 2

های دولتی به شکل یک رویکرد چند بخشی ان توسط سازمانهای عمومی در ایرگذاریپر واض  است که تا امروز اغلب سرمایه

ای تحت یک چتر مدیریتی و مالی واحهد ) های توسعهشود. اکنون نیاز است که برنامهبخشی اجرا میهای بینو بدون هماهنگی

Single Window System،پس ایهن قهرار داده شهود. سه ( با ایجاد یک واحد مجزا که توسط مدیر پهروژه مهدیریت شهوند

 های فرایند مشارکتی شامل:های بعدی اصالب و بهینه شود. مؤلفهگذاریهای مختلفی در سیاسترویکرد بوسیله مکانیسم

 (Alternative institution. مؤسسات جایگزین )1. 1. 2

یها سهازمان ثبتهی بهرای  های مردم نهاد و ههر مؤسسههها با سازماندهی سازمانهای دولتی در اجرای برنامهانحصار وزارت خانه

های دولت به واحهدهای اصهلی توسهعه مجهزا گذاریهای حوزه آبخیز باید از بین برود. در این حالت انتقال سرمایهاجرای پروژه

ای تبهدیل ههای غیهر توسهعهشود تا اینکه به فعالیهتهای اجرایی دنبال میگیرد و این سرمایه بوسیله مدیران بخشصورت می

ها و مؤسسهات در های مرتبط با غیر متمرکز سازی در سط  بخش باید صورت گیرد. تصویب بنگاهرویکرد فعالیت نشود. در این

 کند. گیری جوامع روستایی مشارکت فعال ذینفعان را تضمین میسط  حوزه آبخیز و غیر متمرکز سازی فرایندهای تصمیم

 (Project Implementing Agency. مأمور اجرایی پروژه )2. 1. 2

های آبخیزداری و مدیریت در سط  بخش یابد تصهویب شهود. ههر نماینهده اجرایهی پهروژه انتخاب سازمانی برای اجرای برنامه

(PIA با )هکتار اسهت و در ههر کهدام یهک تهیم توسهعه  011حوزه آبخیز سرو کار دارد که مساحت هر کدام حدود  12تا  11

( WA) 2شوند. نماینده اجرای پروژه مسئول ثبت انجمن حوزه آبخیهزمستقر می( با اهداف چند منظوره WDT) 1حوزه آبخیز

با برقراری جلساتی با همه رأی دهندگان واجد شرایط در حوزه آبخیز است. کار روزانه انجمن حوزه آبخیز توسط مدیران دفهاتر 

                                                           
- Watershed Association Development Team 

- Watershed Association 
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( از اشهخاص UGs) 4های کهاربرگروه( یا SHGs) 3های خودگردانشود که گروهشود. تأکید میداوطلب یا منتخب تشری  می

آیند تا اینکهه یهک رقابهت های دولتی به حساب میای به جای سازمانرأی وجود داشته باشد. این مؤسسات گزینهفکر و همهم

 سالم یا مکمل و یک تنوع مشخصی از مؤسسات بوجود بیاورند. 

 (Transparency. شفافیت )3. 1. 2

ههای عمهومی، نماینهده گذاریائه کنندگان خدمات و برای حذف شک و تردیدهای کسری سرمایهداری اربه منظور بهبود امانت

-اجرای پروژه یک حساب مشترک با مدیران دفاتر انجمن حوزه آبخیز به عنوان کسانی که دارای حق امضاء برای همه تراکنش

ئول امنیت و حفاظت انجمهن حهوزه آبخیهز در ها و دیگر مذاکرات و اسناد توسط مسکند. دست چکهای مالی هستند، باز می

گیری جمعی با تواند بوسیله هر یک از افراد ساکن در حوزه آبخیز بازرسی شوند. فرایند تصمیمشوند که میروستا نگهداری می

یم ها و بهمشارکت همه ذینفعان صرفنظر از گروه اجتماعی، شرایط جنسیتی و اقتصادی یک مؤلفه کلیدی برای حذف بدگمانی

ها یا دستیارها در ذههن مهدیران دولتهی وجهود های زیادی راجع به این واسطهها است. در کشور هند در ابتدا بدگمانیو هراس

ههایی در طهی رونده انجام گرفته است. بسیاری از چنین بهدگمانیهایی در جهت از بین بردن این سیاست پیشداشت و تالش

 سازی است. ترین بخش برنامه ظرفیتها مشکلغییر ذهنیتبرنامه آموزشی از ذهنشان پاک شد و ت

 (Entry Point Activitiesهای اعتمادسازی( )های شروع طرح )فعالیت. فعالیت4. 1. 2

شود که اغلب مهردم از ایهن مسهئله اسهتقبال های شروع در حوزه آبخیز کنار گذاشته میدرصد از بودجه برای فعالیت 3حدود 

سازی و کلرزدایی منبع آب یک جامعه، نصب یهک پمهد دسهتی بهرای آب آشهامیدنی یها تواند پاکها مییتکنند. این فعالمی

های اجتماعی مؤثرتر برای پروژه اعتبار ایجاد خواهد کرد. ایده کلهی تعمیر یک سازه مذهبی باشد که با برجسته کردن ریسمان

ول نقد به جای رویکرد دولتی از باال به پایین است. فرایند کلی برای ایجاد یک تصویر از ارائه دهندگان خدمات با توزیع منافع پ

ها برای اطمینهان بسیج مشارکت جامعه بدون هر گونه مخالفت، کشمکش یا مقاومت طراحی شده است. ثابت شده این فعالیت

 های اطمینان و اعتماد دو طرفه خیلی مؤثر است.از مشارکت اکبریت جامعه با ساخت پل

 (Community contribution. سهم جامعه )5. 1. 2

شود. ایهن درصد از سرمایه نقد و غیر نقدی برای جامعه در نظر گرفته می 11گذاری در اراضی خصوصی یا سرمایه برای فعالیت

-تشود. این سهم برای فعالیدرصد کاهش داده می 0میزان سهم برای جاهایی که از نظر اجتماعی برای مشارکت مضر است تا 

درصهد اسهت. ایهده  0ها هستند شوند یا جوامعی که خودشان مالک منابع یا فعالیتهایی که در مناطق غیر خصوصی انجام می

هایشهان های ضد و نقیض است زیرا که سهرمایهایجاد یک فرایند اندیشیدن در ذهن مشارکت کنندگان راجع به ارزیابی فعالیت

های دولتی تأمین شود، به طور طبیعی مردم گر هزینه اجرای یک فعالیت کامالً از سرمایهها وارد شده است. انیز در این فعالیت

کنند. به طور کلی مشارکت جامعهه بهه شهکل توانند سهم تقاضا میبدون در نظر گرفتن سودمندی نهایی به هر مقداری که می

-شود. سهیم شدن در هزینهبه شکل پول نقد ثبت مینیروی کار یا مصال  مورد نیاز برای انجام فعالیت در زمان ثبت اطالعات 

ها در آینده یک سرمایه اصهلی بهرای پذیری و پایداری فرایند توسعه است. این سهمهای انجام یک فعالیت تلقین احساس تعلق

دولهت نیسهت  که مشارکت مردم در اجرای یک فعالیت به منزله پرداخت مالیات بهکند. از آنجائیایجاد می انجمن حوزه آبخیز

ها خیلی بیشتر از حداقل مقرر شده )مصوب شهده( اسهت و ایهن بلکه یک سرمایه رفاه اجتماعی است، به طور کلی درصد سهم

گهران و مصهال  ههای صهنعتمیزان بسته به نوع فعالیت خیلی متغیر است. سهیمم شدن جامعه همچنهین اسهتفاده از مههارت

 کند. های جامعه را ترویج میوجود به عنوان سهم)ماسه، سنگ، نیروی کار و غیره( محلی م

 ( )خروج ارائه کنندگان خدمات از حوزه آبخیز(Exit protocol. خروج از پروتکل )6. 1. 2

                                                           
- Self-Help Groups 

- User Groups 
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رود ارائهه کننهدگان خهدمات سال بعد از این است که انتظار مهی 0ها در هند حدوداً دوره مداخله فعال )عمر مفید( اغلب پروژه

 گیری کردند و به آبخیزها و یا مناطق دیگر منتقل شدند.جرای پروژه را باز پسمنافع حاصل از ا

نگهداری ساخت و سازهای ایجاد شده قبل از ایهده مشهارکت مهردم، یهک مشهکل و مسهئله جهدی در هنهد بهود. همهه         

نامیهده  (WDF) 0حوزه آبخیزشوند که سرمایه توسعه های ذکر شده قبلی در یک صورتحساب جداگانه نگهداری میمشارکت

شان در توسعه حوزه آبخیز مالیات به دولت نیست بلکهه شوند که مشارکتشوند. همه ساکنان حوزه آبخیز توجیه و قانع میمی

ابزاری برای ایجاد یک سرمایه برای حوزه آبخیز است. این صورتحساب به نام انجمن حوزه آبخیز است و عمومهاً بعهد از خهروج 

توانند در مهورد فلسهفه سههیم شهدن در شود. هر جا که مشارکت کنندگان میدگان خدمات از حوزه آبخیز عملی میارائه کنن

کنهد زیهرا کهه ایهن سههم درصد آن چیزی که مصوب شده افزایش پیدا مهی 11تا  0ها قانع شوند، سهم هر حوزه آبخیز هزینه

 شده تحت برنامه حوزه آبخیز است. ابزاری برای رفاه جامعه و نگهداری ساخت و سازهای ایجاد

  (Capacity Building)سازی . ظرفیت7. 1. 2

های فنی بهومی خیلهی مههم های جدید و تجربههای جامعه محلی و ارائه کنندگان خدمات برای ورود تکنولوژیدانش و مهارت

ههای افهزایش یها بهبهود مایشی و فعالیتدرصد( از بودجه برای آموزش، دید و بازدیدهای ن 0/12ای )است. درصد قابل مالحظه

کند، روابط بهین فهردی را شود. این نهاده همچنین یک شناخت بهتری در میان ذینفعان ایجاد میها اختصاص داده میمهارت

 دهد. بخشد و مقدار سرمایه اجتماعی را افزایش میبهبود می

 (Equity. برابری حقوق )8. 1. 2

های فیزیکی )معلول(، زنان و دیگر اشخاص از نظر اجتماعی یا اقتصادی غیهر دون زمین، افراد با نقصافراد بدون سرمایه، افراد ب

های اجتماعی به حداقل برسد. در کشهور هنهد ها و تعارضگیرند تا اینکه نابرابریمفید هستند به طور ویژه مورد هدف قرار می

ههای اعتبهاری شود تا نیازمندیر حوزه آبخیز اختصاص داده میروپیه به عنوان یک سرمایه در گردش برای ه 111111حدود 

ههای تهوافقی دو توانند از ایهن پهول وامشود که آنها میروپیه داده می 11111مقدار  SHGحاصل شود. به هر  sSHGفوری 

یمانهده مجهدداً مهورد های بدست آمده برای دادن وام به اعضای باقشان استفاده کنند. پرداخت مجدد و بهرهطرفه برای اعضای

 گیرند. استفاده قرار می

   (User Group)های کاربر )استفاده کننده( . گروه9. 1. 2

-دهند یا صاحبان اراضی کوچک که  برای افزایش واحهد تولیهدیفکر که در مقیاس کوچک فعالیت مشابهی انجام میافراد هم 

آالت توانند به صهورت مشهترک ماشهینترک داشته باشند. آنها میگذاری مشجویی بیشتر با هم سرمایهشان برای تحقق صرفه

شان را برای فروش در بازارههای نزدیهک آید یا محصوالتخریداری کنند که یک شخص به تنهایی از عهده چنین کاری بر نمی

در  Falcotخیهز گذاری مشترک کنند. مالکان اراضهی کوچهک حهوزه آببا حداقل هزینه تراکنش برای تحقق سود بهتر سرمایه

شهوند. دورتهر اسهت، فروختهه مهی Dehliکیلهومتر از  311کنند که در بازاری که های زنبقی را کشت میهیماالی میانی گل

ههای تهراکنش های حمل و نقل زیاد و دیگر هزینهواحدی( به خاطر هزینه1441دوجینی ) 121محاسبه شده که یک مرسوله 

 برداری کند. ک کشاورز به تنهایی آنقدر زمین ندارد که در این مقیاس بهرهفقط در یک بار حمل اقتصادی است. ی

   (Budgetary Regulation)ای . قوانین بودجه11. 1. 2

-درصد دیگر از بودجه برای ظرفیت 0/12شود و درصد بودجه محدود می 11ها مقدار حقوق )دستمزد( به تقریباً در همه پروژه

درصد از بودجه را به طور خهاص بهرای  0/7برای اطمینان از برابری حقوق وزارت کشاورزی هند شود. سازی اختصاص داده می

 های درآمدزا فراهم کرد.جوامع بدون زمین برای فعالیت

ای در نظر گرفتهه شهده تها اینکهه های کوچک بویژه برای مالکان اراضی کوچک و حاشیهگذاریدرصد دیگر برای سرمایه 0/21

-ها برای حفاظت منابع اغلب اراضهی و فعالیهتگذاریدرصد باقیمانده سرمایه 01ای شغلی آنها تأمین شود. همعیشت و فرصت

                                                           
-Watershed Development Fund 
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 71تا  01های قبلی کامالً واض  است که بعضی اوقات شود. برای بسیاری از طربهای مبتنی بر تنوع زیستی اختصاص داده می

 شود.ها به صورت حقوق )دستمزد( مصرف میدرصد سرمایه

   Conflicts)ها ). تعارض11. 1. 2

-های با سالیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مختلب است که انتظار مهیای پیشنهادی شامل جوامعی از گروههر فرایند توسعه

های به دقت طراحی شده مدیریت کنند. این نعارضات شامل تعارض در سط  ملهی، اسهتانی، رود تضادهای ذاتی را با مکانیسم

های دولتی و غیر دولتی و تعارضهات در سهراب و پایهاب حهوزه تعارض در سط  حوزه آبخیز و روستا، تعارضات سازمانبخشی، 

 آبخیز است.

 . توسعه مشارکتی در هند2. 2

های خشک هند است. در طی دهههای مهم برای توسعه روستاها در مناطق نیمهتوسعه مشارکتی حوزه آبخیز یکی از استراتژی

هها (. در ابتهدا سهرمایه گهذاری2111گذاری کرد )دولت هند ، لت هند در هر سال تقریباً پانصد میلیون دالر سرمایهگذشته دو

 Kerr)، (NGO)های غیهر دولتهی بیشتر فنی بود و اجرا اغلب از باال به پایین بود. موفقیت رویکرد  از پایین به باالی سازمان

et al., 2000) ها غیر متمرکهز شهوند، اجهرا و ریزیسمت توسعه مشارکتی حوزه آبخیز بروند، برنامه ها بهباع  شد که برنامه

های کاربر محلی در مقیاس روستاها انجام شود. ثابت شده که رویکرد  توسعه های حفاظت آب و خاک برای گروهمدیریت طرب

ههای حفهاظتی ولیت اجرا و نگهداری سازهها به سختی مسئهای بزرگ مشکل است. خانوادهمشارکتی حوزه آبخیز برای مقیاس

شود. اگر چهه تحقیقهات زیهادی  بهرای گیرند و تخصیص در منابع آب ذخیره شده در یک روش پایدار انجام نمیرا به عهد می

تجزیه و تحلیل اثرات رویکردهای مشارکتی حفاظت آب و خاک در مقابل رویکردهای غیر مشارکتی آنها روی تولید منابع قابل 

 Keer et al.,2000; Springgate- Baginski et al., 2001; Batchelor)تفاده و توزیع منافع )سود( انجهام شهدهاس

et al., 2003) های پروژه روی حفاظهت آب ای در تشری  نتایج پروژه و اثرات بلند مدت مداخلهولی اهمیت متغیرهای زمینه

هم این است که اغلب مطالعات به شکل رویکرد مطالعه مهوردی انجهام و خاک کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. یک دلیل م

پهذیر نیسهت شوند  که در این حالت مقایسه سیسهتماتیک اهمیهت نسهبی عوامهل تشهری  کننهده موفقیهت پهروژه امکهانمی

(Agarwal, 2001)بخیهز روی های توسعه حهوزه آ. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل اثرات بلند مدت و کوتاه مدت پروژه

حفاظت آب و خاک با توجه ویژه به اهمیت عوامل خارجی در تشری  نتایج پروژه است. برای تفکیک بین اثهرات بلنهد مهدت و 

هها در ههر ایالهت در حفاظهت آب و خهاک در گذشهته و روی اراده گذاری واقعی خانوادهها روی سرمایهکوتاه مدت، اثر مداخله

 ها در آینده مطالعه شد. نگهداری این سازه ها برای شرکت در اجرا وخانواده

 . چارچوب مفهومی1. 2. 2

خشک هند بهاال اسهت. حاصهلخیزی با داشتن منابع نسبتاً فقیر و نامنظم بارندگی عدم قطعیت تولید کشاورزی در مناطق نیمه

خشک کم است. با افهزایش های اصلی تولید کشاورزی هستند و میانگین تولید کشاورزی مناطق خاک و کمبود آب محدودیت

گهذاری در زیهر آیند. توسعه فنی و سرمایههای زیرزمینی و فرسایش خاک تهدیدهای جدی به حساب میکشاورزی، کاهش آب

ها و آبیاری با آب زیرزمینهی اسهتانداردهای زنهدگی را ها( به واسطه دسترسی به بازارها، نهادههای روستایی ) برق، جادهساخت

هها بهه آبیهاری، کمبهود آب و عهدم اطمینهان از ، اما با دسترسی کمتر از نیمی از خانواده(Fan et al., 1999)بهبود بخشید 

.  تحقیقات وسهیعی نشهان داده (Ryan and Spencer, 2001)های اصلی برای اغلب مناطق هستندریزش باران محدودیت

د کشاورزی مناطق خشک را افزایش دهد و پایداری منابع تواند تولیهای زیرزمینی میاست که حفاظت آب و خاک و تغذیه آب

گهذاری های کشاورز تمایلی به سهرمایهاما ثابت شده که خانواده (Wani et al., 2002, 2003)قابل استفاده را بهبود بخشد 

وجهود دالیل زیادی برای این موضوع  (Barbier, 1990; Heerink et al., 1999; Pender and Kerr, 1998)ندارند 

گهذاری در و خاک خیلی کم است، بهویژه هنگهامی کهه بها سهرمایه  های حفاظت آبدارد اول اینکه نسبت سود به هزینه طرب

شود. قیمت کم تعیین شده برای محصوالت کشاورزی، درآمد نهامطمئن آبیاری با آب زیرزمینی و افزایش کشاورزی مقایسه می
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های غیر کشهاورزی انگیهزه های استخدام در بخشوی کار در نتیجه بهبود فرصت)عایدی نامطمئن( و افزایش فرصت قیمت نیر

گذاری در کشاورزی مناطق خشهک در جهوامعی بها . از این رو سرمایه(Scherr, 2000)دهدبرای حفاظت منابع را کاهش می

 Walker and)شهود اده نمیخشک هند است ترجی  دهای محدود و با شرایط کامالً نامطمئن که بیانگر مناطق نیمهسرمایه

Ryan, 1990) دوم سرمایه گذاری در حفاظت آب و خاک .(SWC)  و توسعه مشارکتی حوزه آبخیز پیامهدهای مهمهی روی

. بها اینکهه (Baland and Platteau, 1997)دههدگذاری را کاهش مهیها برای سرمایهمنافع عمومی دارد که انگیزه خانواده

ها برای مشهارکت شود اما تصمیم خانوادههای حفاظت آب و خاک به مردم داده میحاصله از طرببخشی از منافع و درآمدهای 

ههای حفاظهت آب و خهاک نهدارد بلکهه های خصوصهی و منهافع طهربهای حفاظت آب و خاک فقط بستگی به هزینهدر طرب

ههایی (. بهرای دهههFinuss, 2001د )ها و سلسله مراتهب سهازمانی موجهود دارهمچنین بستگی به استراتژی رفتاری خانواده

های حفاظت آب و خاک تشویق کنند. نسهبت ها را به مشارکت در طربهای دولتی و غیر دولتی تالش کردند تا خانوادهسازمان

های دولتهی  قابهل رتیهت اسهت. های حفاظت آب و خاک با میزان زیاد کمک هزینههای طربگذاریسود به هزینه کم سرمایه

 20گذاری و در بعضی موارد با تأمین نیروی کار آزاد تها حهدود شان برای سرمایههایها با کنار گذاشتن بخشی از زمینخانواده

هها زاییهده گهذاریگذاری کنند اما بخش اصلی سهرمایههای حفاظت آب و خاک سرمایهدرصد هزینه، باز هم مجبورند در طرب

ریزی و اجرای حفاظهت آب و خهاک و خاک و تغذیه آب زیرزمینی با برنامهعوامل خارجی است. پیامدهای عمومی حفاظت آب 

ریهزی و اجهرا، های آبخیز کوچک قابل رتیت است. با در نظر گرفتن حوزه آبخیز به عنوان واحهد اصهلی برنامههدر مقیاس حوزه

-پهذیر مهینتایج حفاظت امکان سازیشود، بنابراین بهینههای روستایی وارد میگیریپیامدهای حفاظت آب و خاک در تصمیم

یهک فهرض معمهول ایهن اسهت کهه  .(Knox et al.,2001; Wani et al., 2003; Swallow et al., 2001)شهود 

هها گذاری خهانوادهترند زیرا آنها در نشان دادن موانع سرمایهرویکردهای مشارکتی توسعه حوزه آبخیز از رویکردهای فنی موفق

گهذاری هسهتند بلکهه ههای سهرمایههستند. رویکردهای مشارکتی نه تنها کمک خهرج هزینهه تردر حفاظت آب و خاک موفق

گذاری به ها ممکن است به شکل سرمایهکنند. این کمک خرجها نیز توجه میهمچنین به موانع وسیع تولید کشاورزی خانواده

این موضوع نه تنها به واسطه دسترسهی  . که(Farrington et al., 1999)صورت اعتبارات کوچک و توسعه کشاورزی باشد 

ههای حفاظهت آب و بخشد بلکه آن همچنین بر نسبت سود به هزینه طهربها را بهبود میبهتر به عوامل تولید معیشت خانواده

ههای دریهافتی ها به صورت مشارکتی است یک بخش زیادتری از سهرمایهگذارد. بعالوه هنگامی که اجرای پروژهخاک تأثیر می

 خهواریشود. مأمورین دولتی تمایل به نمایش رفتار رانهتها میی حفاظت آب و خاک منجر به استطاعت کشاورزی خانوادهبرا

(Rent-seeking) تهوان خهواری را بهتهر مهیریزی و اجرا مشارکت کنند رفتار رانهتدارند، اگر روستائیان مستقیماً در برنامه

های محلی، تصویب و سهاخت دوم، رویکردهای مشارکتی شامل افزایش آگاهی. (Bardhan and Udry, 1999)کنترل کرد 

ههای حفاظهت آب وخهاک الزم های هماهنگی ایجاد خواهد شد که برای اجرای موفهق طهربمؤسسات است. بنابراین مکانیسم

های حفاظهت آب ت طربگیری جمعی مورد نیاز  برای اجرا و نگهداری بلند مداالجرا است به طوری که آنها همکاری و تصمیم

 -های اقتصهادی تواند زمینههای خارجی نمی. به هر حال مداخله(Farrington et al., 1999)بخشند و خاک را تسهیل می

شود را تغییر دههد. بهر اسهاس مهرور منهابع راجهع بهه اجتماعی و آگرواکولوژیکی که کشاورزی اراضی خشک در آنها انجام می

ای اثهر مهمهی روی های کشاورز و مدیریت منابع محلی به خوبی مشهخص اسهت کهه عوامهل زمینهههای خانوادهگیریتصمیم

. سوابق تحقیقی راجع به عوامل (Bardhan and Udry, 1999; Copeland and Taylor, 2003)حفاظت منابع دارند 

اساس این سوابق ایهن عوامهل مشهخص های کشاورز در حفاظت آب و خاک وجود دارد که بر گذاری خانوادهاثر گذار بر سرمایه

سازی بهازار و کمبهود . اما اثر یکپارچه( Heerink et al., 1999; Barbier, 1990;Pender and Kerr, 1998)هستند

اسهتدالل کهرد  1811در سال  Wadeهای کشاورز به وضوب مشخص نیست. به عنوان مبال آقای منابع روی مشارکت خانواده

 Kadekodiشود. در حالی که های حفاظت آب و خاک میها در طربع باع  افزایش مشارکت خانوادهکه افزایش کمیابی مناب

استدالل کردند که رابطه بین کمیابی منابع و مشارکت غیر خطهی اسهت.  چنانچهه منهافع مهورد  1888در سال  Chopraو  

ذاری نخواهند کرد اما اگر منابع پایه احیاء شوند و گانتظار کم باشد کاربران در منابع به شدت تخریب شده مشارکت به سرمایه
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سازی بهازار منافع مورد انتظار از مشارکت افزایش پیدا کنند آنها ممکن است تصمیم به مشارکت بگیرند. اثرات افزایش یکپارچه

ریت محلهی دارد. امها روی مدیریت منابع محلی نیز مبهم است. افزایش مقدار منابع قابل استفاده اثرات مببتی بر شهرایط مهدی

 Kurian et al., 2002; Copeland and)های خروج و ناپایداری درآمد اثرات منفی بر مدیریت منهابع داردافزایش گزینه

Taylor, 2003). 

شود: فرض یهک، رویکردههای مشهارکتی )از پهایین بهه بهاال( با توجه به سابقه تحقیق دو فرض در این تحقیق لحاظ می         

ههای هها در طهربگهذاری خهانوادهر از رویکردهای فنی )از باال به پایین( هستند، زیرا آنها در نشان دادن موانهع سهرمایهتموفق

-ها و بنگهاهترند و فرض دوم رویکردهای مشارکتی پایدارترند زیرا به واسطه ساخت مؤسسات )تعاونیحفاظت آب و خاک موفق

هها ها را متعهد کنند که  در اجهرا و نگههداری بلنهد مهدت ایهن طهربتوانند خانوادهها آنها میهای کشاورزی( و افزایش آگاهی

 مشارکت کنند.

 . تشریح یک مطالعه موردی در هند2. 2. 2

 4خهانواده در  111آوری شهده از اطالعهات های جمهعدر این مطالعه دو مدل تجربی برای یک تجزیه و تحلیل مقطعی از داده

کنهد آیها ای اسهت کهه بررسهی مهیتوسط توسعه داده شد. در مدل اول تابع هدف یک متغیهر دو جملههحوزه آبخیز با اندازه م

-ای اسهت کهه مهیکنند یا نه؟ در مدل دوم تابع هدف یک متغیر دو جملهگذاری میها در حفاظت آب و خاک سرمایهخانواده

ههای خصوصهی یها به واسطه اجرا و نگههداری سهازه ها در آینده تمایل به مشارکت در حفاظت آب و خاکگوید که آیا خانواده

جویی در آب( یا دیگر ابزارها را دارند. از آنجایی که در هر دو حالت، تابع ههدف یهک متغیهر مشترک، استفاده از آب کم )صرفه

ارکت در اجهرا ها برای مشگذاری خانوادهگسسته است یک تجزیه وتحلیل احتماالتی برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال سرمایه

های حفاظت آب و خاک در مقیاس روستا مورد استفاده قرار گرفت. در مدل اول هدف اصلی ما این اسهت کهه و نگهداری طرب

منهد تأثیرگهذار اسهت و ها بهه یهک روش مببهت و نظهامگذاری خانوادهآیا رویکردهای مشارکتی یا غیر فنی بر احتمال سرمایه

 برای این منظور مدل زیر تست شد.اهمیت عوامل خارجی چقدر است. 

 (1) i+I3B i+ X2B i+ I 1B i= constant + C iSW 

بهردار  iIای، بهردار متغیرههای زمینهه iCهها در حفاظهت آب و خهاک ، گذاری خهانوادهیک معیار گسسته از سرمایه ISWکه  

های غیردولتی و یا اینکهه ههر دو یا سازمانهای دولتی متغیرهایی است که نشان دهنده نوع مداخله است )یعنی اینکه سازمان

بردار متغیر کنترل کننده شهامل درآمهد ههر شهخص، مقهدار اراضهی ههر  iXبه صورت مشترک مسئول اجرای پروژه هستند(، 

ههای جینهی بهرای درآمهد و شخص، دسترسی به آبیاری، تعداد خانواده، کیفیت اراضی، آموزش، تعداد افراد روسهتا و شهاخص

هههای ای بهها توجههه بههه محههل حههوزه آبخیههز در منطقههه و زونای از متغیرهههای زمینههه، مجموعههه iC. راجههع بههه آبیههاری اسههت

شود. به عنوان مبال شهرایط اقتصهادی و اجتمهاعی آبخیزههای دور از ههم بهه صهورت اقتصهاد آگروهیدرولوژیکال استخراج می

هایی با بارنهدگی خیلهی کهم میهزان طور مشابه در حوضه معیشتی اما در آبخیزهای یکپارچه اقتصاد به شکل پول نقد است. به

یها بهردار متغیرههای مداخلهه بوسهیله  iIهایی است که در آنها بارندگی زیهاد اسهت. داری بیشتر از حوضهخشکی به طور معنی

بعضی مناطق  شود. در چهار منطقه مورد مطالعه درنمایندگان اجرای توسعه مشارکتی حوزه آبخیز در مقیاس روستا تعیین می

ههای غیهر دولتهی و در های غیر دولتی، در بعضی هم بوسیله دولت و هم بوسیله سهازمانها فقط بوسیله سازمانگذاریسرمایه

بعضی دیگر فقط بوسیله دولت تعیین شده است. در چهار حوضه مورد مطالعه حداقل یک روستا به صورت دست نخورده بهاقی 

راهبرد دولهت بهرای احیهاء حهوزه آبخیهز تهرویج  1888م نشد )روستای شاهد(. اگر چه از سال ماند و هیچ عملیاتی در آن انجا

اجرای توسهعه  1888های دولتی در مناطق مورد مطالعه قبل از آن تاری  بود. قبل از سال گذاریرویکرد مشارکتی بود، سرمایه

های غیهر دولتهی کهامالً گذاریباال به پایین بود. سرمایههای آبخیز به شکل دولتی و رویکردهای غیر مشارکتی و فنی و از حوزه

های غیر فنهی توسهعه حهوزه آبخیهز مبهل سهاخت به شکل عکس این حالت است که زمان قابل توجهی برای اجرای این جنبه

 های محلی و تصویب و اجرای معیارهای حفاظت آب و خاک به یهک روش مشهارکتی مهورد نیهاز اسهت. از ایهن رو بهرایبنگاه
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گذاری در حفاظت آب و خهاک ها برای سرمایهمند بر انگیزه خانوادهارزیابی اینکه رویکردهای مشارکتی یا غیر فنی به طور نظام

مقایسهه کهرد. بهرای   (NGO)را با رویکردههای غیهر دولتهی (GO)توان به طور ساده رویکردهای دولتی گذارد،  میتأثیر می

حوزه آبخیز یک مقدار ساختگی یا مجازی در سط  حوزه آبخیهز تصهور شهد کهه ایهن کنترل وسعت عملیات توسعه مشارکتی 

مقدار ساختگی منعکس کننده وسعت عملیات غیر دولتی است )وسعت و هزینه عملیات دولتی نیز تقریباً در همه مناطق مورد 

شکل تولید اولیه و رویکرد مشهارکتی ها به مطالعه یکسان است(. به عنوان مبال رویکرد غیر دولتی مشارکتی در یکی از حوضه

ههای نگههداری در مقیهاس های کاربر و ایجهاد سهرمایهگیری گروهبا هزینه کم است و در دو حوضه دیگر توجه بیشتر به شکل

های مختلب متفاوت است کهه بسهتگی بهه جمعیهت موجهود در روسهتا و روستا شده است. وسعت اراضی هر خانواده در حوضه

توان اهمیت ، متأسفانه نمیگیری شیب در مقیاس قطعات زمیندر منطقه دارد. به دلیل کیفیت ضعیب اندازههای موجود شیب

حوضهه نسهبتاً  4های حفاظت آب و خاک را به حساب آورد. توزیع زمهین در ها در طربگذاری خانوادهشیب در تعیین سرمایه

ه طور کلی سط  توسعه اقتصادی در یک حوضه بیشهتر از دیگهر است. ب 0/1نابرابر است. در یک حوضه میانگین ضریب جینی 

 گردد.ها است که بخشی از این مسئله به پیش زمینه تاریخی آن که یک ایالت توسعه یافته است، بر میحوضه

رد شده در مدل دوم اساساً همان مجموعه از متغیرهای کنترل کننده را استفاده کرد به استبناء آنهایی که برای متغیرهایی برآو

 مدل اول مورد استفاده قرار گرفتند. 

(2) i+ I4Bi+ X 3Bi+ PI 2Bi+ I1 BiPlan OM=constant + F 

iI های توسعه مشارکتی حوزه آبخیز، بردار مداخلهiPI بینی شده اسهت. بها ایهن بردارهها  اثهر غیهر مسهتقیم بردار مقادیر پیش

های حفاظت آب و خاک در طوالنی مهدت ها به مشارکت در طربانگیزه خانوادههای توسعه مشارکتی حوزه آبخیز روی مداخله

هها های توسعه مشارکتی حوزه آبخیز به دو شکل بر انگیزه خانوادهرود که مداخلهشود. به عبارت دیگر انتظار میگیری میاندازه

های توسعه مشارکتی حوزه آبخیهز که مداخلهرفت های حفاظت آب و خاک تأثیر بگذارد، اول انتظار میبرای مشارکت در طرب

رفت کهه ها تأثیر بگذارد. دوم انتظار میها و تمایل مشارکت به طور مستقیم بر انگیزه مشارکت خانوادهبه واسطه افزایش آگاهی

-یش پیدا مهیگذاری در حفاظت آب و خاک افزاهای فعال برای سرمایهیک اثر غیر مستقیم هم داشته باشد زیرا تعداد خانواده

های حفاظهت آب و خهاک، گذار در طربهای انفرادی سرمایهبینی شده برای سه متغیر استخراج شد: خانوادهکند. مقادیر پیش

های فعهال ها( و مشارکت خانوادههای حفاظت آب و خاک )درصد مشارکت دیگر خانوادهگذاری روستا در طربمیانگین سرمایه

شهوند شود و دو متغییر  دیگر به طور جداگانه برآورد مهیز. متغیر اول از مدل یک استخراج میدر توسعه مشارکتی حوزه آبخی

در سه مرحله  انجام گرفهت.  2114تا مارس  2113ها از اکتبر آوری دادهچنانچه تصور شود که در مدل یک مهم هستند. جمع

 4بر اساس این اطالعات و محل روستاها در حوزه آبخیهز آوری اطالعات پایه سازماندهی شد. ابتدا جلسات روستایی برای جمع

تر سازماندهی شد. اطالعات حاصله در ایهن نشسهت روستا انتخاب شد. در این روستاها دوباره یک جلسه روستایی گسترده 0تا 

ب شهده بهرای های عملکردی روستا مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله سوم در روستاهای انتخابرای کمی کردن رتبه شاخص

هها درصهد خهانواده 21خانواده به صورت تصادفی انتخاب شد. در هر روستا  211ها، یک مطالعه وسیع و دقیق در مورد خانواده

هها و ثبهت آنهها آوری دادهانجامیهد. جمهعساعت به طول می 2تا  1برای یک مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند. هر پرسشنامه 

آوری لتی که از ابتدا در اجرای توسعه مشارکتی حوزه آبخیز مشارکت داشت، انجام شد. بهرای جمهعبوسیله یک سازمان غیر دو

شهد. پهس از آن محقق در هر حوزه آبخیز آموزش دیده شد و  سؤال از خانواده توسط دو نفهر از آنهها انجهام مهی 1تا  4ها داده

 موارد چک شدند.  ها برای جلوگیری از اشتباهات و از قلم افتادگی بعضپرسشنامه

 گیری. نتیجه3

ای با هدف مشارکت مردم برای توسعه حهوزه آبخیهز وجهود دارد. رقابهت تعداد زیادی فرایند پیچیده در چندین ابعاد چند الیه

کنهد و های دولتی را با چالش مواجه مهیایجاد شده با مؤسسات جایگزین غیر دولتی کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله سازمان
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ریهزی و توسهعه ملهی و اسهتانی انداز برنامهکند. بنابراین زمان آن رسیده که چشمم خدمات عمومی را وادار به بهبود میسیست

 متناسب با رویکرد توسعه مشارکتی حوزه آبخیز باشد.

 

 

 

 مراجع
1. CAPART. 1992. Guidelines for Watershed Conservation and Development Program. 

Council for Advancement of People’s Action & Rural Technology, Habitat Centre, New 

Delhi 110 011, India. 

2. Government of India. 1994 a. Report of the Technical Committee on Drought Prone 

Areas Program.Published by Ministry of Rural Development, Government of India, New 

Delhi 110 001, India. 

3. Government of India. 1994 b. Guidelines for Watershed Development. Ministry of 

Rural Areas & Employment, Department of Wastelands Development, Government of India, 

New Delhi,110 001, India. 

4. Government of India 1995. Report of the High Level Committee on Wastelands 

Development. Department of Wastelands Development, Ministry of Rural Areas & 

Employment, Government of India, New Delhi 110 001, India. 

5. Government of India. 2003. HARIYALI. Department of Land Resources, Ministry of 

Rural Development,Government of India, New Delhi 110 001, India. 

6. Mamgain, S.K. 1999. Ranthambhore eco-development project – Strategy for 

conservation and sustainable development of Ranthambhore National Park. Workshop on 

People’s Participation in Sustainable Development of Natural Resources (EIRA), 26-28 

October 1999 at Nagpur, Maharashtra, India.59-70 pp. 

7. Samra, J.S. 2000. Assessment of participatory process of watershed management in 

India. In: Proc. Of International Conference on Integrated Watershed Management for 

Sustainable Development. Theme Paper VI. NIH, Roorkee, Uttaranchal, India. 33-50 pp. 

8. Samra, J.S. and Kareemulla, K. 2004. Wastelands, social capital and agro-forestry 

management for equitable livelihood opportunities through cooperative institutions in India. 

Agroforestry System. 

 

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

