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  ري منابع طبیعیحفظ و پایداضامن ز هاي آبخیمدیریت جامع حوزهنگرش اکوسیستمی در 
  

  *1پورسید مسعود سلیمان
استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس، سازمان ) ي مسئولنویسنده( - 1

  )m.soleimanpour@yahoo.com(ن ترویج کشاورزي، شیراز، ایراتحقیقات، آموزش و 
  
  
  
 

  چکیده
 يهاي موجود، راهکار مدیریت یکپارچهو برون رفت از چالش اصلی خودجهت نیل به اهداف ، و مدیریت منابع آب علوم آبخیزداري محققان امروزه 

 .باشـد مـد نظـر مـی   ا ریـزي و اجـر  عنوان واحـد برنامـه  ه آبخیز ب يدر این راهکار توجه جدي به حوزه .نمایندمی را پیشنهاد و اجرا زهاي آبخیحوزه
بایسـتی  هـایی  لذا براي تضمین موفقیت چنـین برنامـه   ،محور است ها و راهکارهاي جمعیمحلی براي اعمال برنامه هاي آبخیزحوزه جامعمدیریت 

اي براي ایجاد یک جریان فکـري کـار آمـد در    طرح اولیهبا رویکردي تحلیلی، از این رو پژوهش حاضر، . درمورد توجه قرار گیحیطی موارد زیست م
ي پایدار، با تکیـه بـر راهبـرد مـدیریت     دهد که منطبق بر اصول زیست محیطی و در رأس آن مباحث توسعههاي آبخیز ارائه میمدیرت جامع حوزه
هـا و  هاي آبخیز  و لحاظ نمـودن ظرفیـت   رویکرد به نگرش اکوسیستمی در مدیریت کالن حوزه. باشدهاي آبخیز  رف مکانی حوزهاکوسیستمی در ظ

هـاي   هـا و پـروژه   هاي توسعه و تالش در جهت احیاء توان طبیعی اکوسیستم از یک طرف و اجراي برنامـه طرحهاي سرزمین براي اجراي محدودیت
مدت و بلندمدت، روند نزولی هاي زیست محیطی بر کیفیت منابع طبیعی از طرف دیگر، شاید بتواند در میانفعالیتسان و کاهش اثرات نامطلوب ان

نگـري، فـراهم آوردن   ي ایـن رویکـرد و ارتقـاء فرهنـگ جـامع     الزمه. هاي آبخیز اصالح نمایدافت کیفیت و کمیت منابع زیست محیطی را در حوزه
هـاي  هاي مختلف مردمی با یکدیگر و بـا بخـش  هاي هماهنگی بین بخشی و بین گروهی، قانونی، اجرایی و ایجاد مکانیسمهاي گوناگون فرهنگ زمینه

هـالی منـابع طبیعـی و محـیط زیسـت در گسـترش تحقیقـات و        رسد رسالت متخصصان و محققان عرصـه به نظر می. باشداجرایی و حاکمیتی می
هاي آبخیز با تأکید بر مبانی زیست محیطی و رویکرد اکوسیستمی، نقش محوري و پیشرو در ارتقاء کیفی  ي مدیریت جامع حوزهمطالعات در زمینه

  .مدیریت داشته باشد
  

  ، نگرش اکوسیستمیهاي آبخیز، مدیریت جامع، منابع طبیعیپایداري، حوزه: کلیدي هايواژه
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  همقدم
. آیدمی ي پایدار به حساب ت جهانی براي ترسیم اصول و مفاهیم توسعهمیالدي، اولین حرک 1992کنفرانس ریودوژانیرو در سال 

معروف است رویکرد مدیریت اکوسیستمی را کارآمدترین راهبرد براي مدیریت جوامع  21مستندات این کنفرانس که به دستور کار 
ظرف مناسبی براي پیاده کردن مرزهاي مکانی هاي آبخیز  رسد حوزهبه نظر می. )1391پور و همکاران، سلیمان( کندانسانی معرفی می

بند هاي باالدست، میان هاي آبخیز هیچ کدام از پدیده مدیریت اکوسیستمی باشد، چرا که همانند نگرش اکوسیستمی، در مدیریت حوزه
ن راهبرد مدیریت هاي آبخیز در واقع عملیاتی نمود راهکار مدیریت حوزه. مانددست حوضه از نظر آبخیزدار پنهان نمیو پایین

میالدي گسترش و مورد توجه قرار  70 يمفهومی است که در دهه ،آبخیز هايمدیریت جامع حوزهاکوسیستمی است؛ به این منظور، 
در چنین . کید بر منابع انسانی و محیط زیست استأآبخیز با ت ين توسعه و نگهداري منابع طبیعی در یک حوزهآهدف اصلی . گرفت
با لحاظ موزش نیز آها، مناطق مسکونی و تجاري و مراکز بهداشت و راه يعناصر توسعه روستایی یعنی ساخت و توسعههایی برنامه

هاي آبخیز طبیعی، با توجه به فشار  در حوزه. )1386پور و همکاران، امان(د باشمد نظر مینمودن اصول و مبانی زیست محیطی 
ي آیخیز در جهت ایجاد تعادل ها، لزوم پرداختن به مدیریت حوزهو افزایش تخریب هاي طبیعی و محیط زیستروزافزون بر عرصه

بر هم . ها از طرف دیگر دو چندان کرده استبرداريبهره ي آبخیز از یک طرف و انتظارات وها و کارکردهاي حوزهمجدد بین توان
اي براي ایجاد یک جریان فکري کار آمد این پژوهش طرح اولیه. اردهاي طبیعی نمود بیشتري دخوردن تعادل اکولوژیک در اکوسیستم

ي پایدار، با تکیه بر راهبرد باشد که منطبق بر اصول زیست محیطی و در رأس آن مباحث توسعههاي آبخیز میدر مدیرت جامع حوزه
  . باشدهاي آبخیز می مدیریت اکوسیستمی در ظرف مکانی حوزه

بر گرفته از اصول نگرش سیستمی با تأکید بر مسایل و مباحث زیست محیطی و طبیعی سرزمینی است  مدیریت و نگرش اکوسیستمی
، آن را ندو عناصرش تجزیه کن به جاي این که آن را به اجزاء براي شناخت یک موجود یا مجموعه ،نگرش سیستمیدر به نحوي که 
ر این نگرش براي د. ندپردازمیبه شناخت آن  ،کندبزرگتر ایفاء می کلِبا توجه به نقشی که در  بزرگتر در نظر گرفته و جزیی از کلِ

مجموعه یا موجود با محیط یا کل بزرگتري  يرابطه و ،روابط بین اجزاي آن از یک سو مورد نظر به اجزاء و مجموعه یا موجود ،شناخت
مورد  يمجموعه ،ر چنین نگرشیکته حائز اهمیت است که دتوجه به این ن ، از سوي دیگرگرددتوجه می گیردکه آن را در بر می

هاي آبخیز است که به منظور مدیریت پایدار د که در مباحث این پژوهش، سیستم مورد بررسی حوزهشومیه خواندم سیستک بررسی ی
 ها و تولید آبز محل اخذ ریزشهاي آبخیحوزهبنابراین شود؛ ي آب احساس میو جامع آن، نیاز به نگرش اکوسیستم به ویژه در مقوله

آبخیزداري بر این نکته . گردید هاي نه چندان دور در جهانآبخیزداري در سال يمدن مقولهآوجود ه ب این تفکر باعث هستند و اصوالً
ت محیطی، مباحث زیسه از قبیل ضناپذیر با سایر منابع طبیعی حوتفکیک نحوي ه آبخیز ب يد که منابع آب در یک حوزهدارکید أت

حفظ  ،و نگرش اکوسیستمی هاي آبخیزحوزهجامع بنابراین هدف عمده در مدیریت . باشدخاك، اتمسفر و پوشش گیاهی در ارتباط می
  نگرش. باشدپایدار اقتصادي و اجتماعی می يعنوان پیش شرط نیل به توسعهه منابع طبیعی بمحیط زیست و سالمت اکولوژیکی 

  جامعه  و رشد در یک  در امر توسعه  تعادل  تواند به ها می جنبه  تمامی  با رویکرد به آبخیزدارياین نوع مدیریت در مند گرا و نظام جامع
  ). 1394ساروي، محسنی( بیانجامد

یک د ه باعث ایجاضهاي موجود در حورودخانهو ها براههآتمام  روابط فیزیکی بین آبخیز، يبر اساس اصل وحدت هیدرولوژیکی حوزه
 ها و اجرايریزيبرنامه در ،این اساس بر. یابندگردند که به سمت یک خروجی واحد و معین جریان میسیستم یکپارچه و واحد می

مورد  اکولوژیکیی در راستاي اصل یکپارچگر این راهکا. آبخیز به عنوان یک واحد یکپارچه مورد توجه قرار گیرد يباید حوزها هپروژه
 بنابراین .گرددمنابع طبیعی محسوب میجامع ، اولین و مهمترین رویکرد در مدیریت و حفظ محیط زیست پایدار يسعهنظر در تو

ل اجتماعی و اقتصادي ئتوجه به مساا ب ریزي، توسعه و مدیریت منابع طبیعیبرنامهر جدید د يگزینهعنوان یک ه آبخیزداري ب
 منابع اجتماعی و طبیعی استجامع سازي مدیریت هچدنبال یکپاره ب نهایتاًه کد باشح میرویکردي مشارکتی مطرا و بز بخیآهاي  حوزه

  ). 1386پور، سلیمان(
ریزي کشور به در سطوح کالن مدیریت و برنامه. دخود دارفرا روي هاي آبخیز مشکالت فراوانی را اجراي یک مدیریت جامع در حوزه

ي الزم براي اجراي عملیات آبخیزداري اختصاص هاي آبخیز، هر چند که بودجهوزهعلت عدم آشنایی و درك صحیح از مدیریت ح
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چین اقداماتی نظیر سنگ. خوردهاي آبخیز کمتر به چشم میهاي دولتی در حوزهریزي دستگاههاي الزم در بودجهیابد، اما هماهنگی می
دهند که از هاي آبخیز کشور اختصاص میت را به خود در حوزهچین و بند خاکی، بیشترین حجم اعنبارادار، توري سنگی، خشکهمالت

باشد که آبخیزداري یا مدیریت جامع حوزه حال این سؤال مطرح می. باشدجمله اقدامات مؤثر در حفاظت خاك و کنترل سیالب می
انجام اقدامات مکانیکی است؟ هاي منابع طبیعی کشور، آبخیز یعنی همین؟ آیا تنها راه براي حفاظت خاك و محیط زیست در عرصه

باید همواره این نکته را مد نظر داشت که اجراي . تواند مؤثرتر باشدآنچه مسلم است اقدامات مکانیکی در کنار اقدامات بیولوژیکی می
اید عملی گردد و ي آبخیزها بهاي فیزیکی، طبیعی و نیازهاي واقعی سکنههاي آبخیز با در نظر گرفتن ویژگیاي در حوزههرگونه پروژه

ناپذیر زیست محیطی رو به ها با کاهش مشارکت مردمی و ضایعات جبراندر صورت در نظر نگرفتن و کم اهمیت دادن به آن، این پروژه
  . رو خواهد بود

هاي آبیاري، ها، کانالهاي آبی نظیر سدها، تاالبریزي به حفاظت بوده و هدفش حفاظت سازهدر شرایط فعلی کشور ما اولویت بودجه
آمیز اکثر این که در مورد اجراي موفقیت. ها و مناطق مسکونی است و انجام اقدامات مکانیکی در رأس امور قرار داردها و جادهپل

یکی دیگر . باشد که تا به امروز کمتر صورت گرفته استها جاي سؤال وجود دارد که خود نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه میپروژه
باشد که به علت هاي آبخیز در کشور وجود دارد استفاده از افراد توانمند اما غیر تخصصی میشکالتی که در مدیرت جامع حوزهاز م

اکثر کارشناسان به کار . ي آبخیز و مدیرت آن را شاهد هستیمعدم آشنایی با این فن و هنر، هدر رفت انرژي و درك صحیح از حوزه
مرتبط به منابع طبیعی، محیط زیست و مدیرت بوده و به علت سیاست دولت در انجام کارهاي مکانیکی و  هاي غیرگرفته شده از رشته

ي آبخیزداري، ي پایداري یک پروژهالزمه. ها خرده گرفتتوان به آنحفاظتی در انجام این امور افراد بسیار توانمندي گردیده و نمی
کند که ساکنان باشد و در صورتی این مشارکت نمود پیدا میشارکت مردمی میتوجه جدي به مسائل زیست محیطی با تأکید بر م

در این میان باید یک تعادل و . مند گردیده و بر ایشان مشهود باشدهاي اجرا شده در حوضه بهرههاي آبخیز از مزایاي طرححوزه
دست حوزه با تأکید بر مباحث زیست محیطی برقرار گردد ها بین ساکنان باالدست و پایینریزي و اجراي پروژههماهنگی از نظر بودجه
  . ها باشیمبرداري حداکثري آنان در اجراي این گونه پروژهتا شاهد مشارکت و بهره

ها و حفاظت منابع هاي منطقه براي حفاظت از زیستگاههاي یکسان در اکثر نقاط کشور، بدون در نظر گرفتن قابلیتاستفاده از روش
و برون مدیریت منابع آب و خاك، جهت نیل به اهداف . باشدهاي آبخیز کشور میز دیگر مشکالت به وجود آمده در حوزهآب و خاك، ا

 راهکار مدیریت یکپارچهدر سراسر دنیا،  آبخیزداري علومو متخصصان  موجود، امروزه اندیشمندانزیست محیطی هاي رفت از چالش
مد  ریزي و اجراعنوان واحد برنامهه آبخیز ب يدر این راهکار توجه جدي به حوزه .نمایندمیا جررا پیشنهاد و ا هاي آبخیزحوزه )جامع(

  . باشدنظر می
عنوان یک بحث ه همیشه ب، راستاي حفظ یکپارچگی اکولوژیکیر د ،هاي آبخیزحوزه يمنابع آب در محدوده يمین بهینهأتهیه و ت

درك واقعی و درست از آبخیزداري و مدیریت . خصوصی و دولت مطرح بوده و هست بین جوامع مدنی، بخش جدي و چالش برانگیز
ه هاي دولتی باال بسیاست باشد که متضمن ترکیب اجراییها مینفعان متعدد در داخل حوزههاي آبخیز در گرو شناخت ذيحوزهجامع 
و بین بخشی خواهد ی بخش امر باعث تقویت روابط نهادهاي فرا این  .باشدمی شکل پایین به بااله ب یندهاي مشارکت مردمیآفر و پایین

جامع عنوان یک فرصت مناسب براي مدیریت ه تواند بها میها و نقاط مطلوب هر یک از این بخشهمچنین درك تفاوت دیدگاه. شد
موجود در ساختارهاي زیست  و محیطدر خصوص نحوه و میزان دسترسی به منابع طبیعی زا شرد چالاو نیز شناخت مو طبیعی منابع

ما نیز تفکر ر در کشو. ظهور رسیده است مرحلهاین نوع نگاه و درك از آبخیزداري در سرتاسر جهان به . بدل گردد  اجتماعی و اقتصادي
 محسنی( راهکارهاي مشارکت مردمی در حال رشد و گسترش استو هاي دولتی هاي آبخیز و تلفیق سیاستمدیریت یکپارچه حوزه

و  نظیر کارونبزرگ  هايهاي کشور نظیر فارس و یا در حوضهدر برخی استان آبخیز هايجامع حوزه بحث مدیریت .)1394روي، سا
به ها طرح قبیل هنوز جایگاه واقعی این ،هر چند در مقام عمل. در این راستا صورت گرفته است با هدف مشارکت مردم دقیقاً کرخه

تواند بسیار مثبت می) پژوهش حاضر(در قالب یک پژوهش تحلیلی نفس این حرکت و برنامه اما  ،تبیین و روشن نگردیده استدرستی 
   .ارزیابی گردد با تأکید بر مباحث زیست محیطی هاي آبخیزو در راستاي مدیریت جامع حوزه
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  نتایج و بحث
کـه  تحقـق خواهـد یافـت     ایـن مشـارکت  باشد و در صـورتی  کت مردمی می، مشارهاي آبخیزمدیریت جامع حوزه ي پایداري یکالزمه

ریـزي و اجـراي   در این میان باید یک تعادل و هماهنگی از نظـر بودجـه   .گردند منددر حوزه بهره یاي آنهاي آبخیز از مزاساکنان حوزه
هـا  پروژه برداري، و مدیریتري آنان در اجرا، بهرهت حداکثدست حوزه برقرار گردد تا شاهد مشارکها بین ساکنان باالدست و پایینپروژه
   .باشیم

باشـند کـه تنهـا راه حـل دائمـی و      منابع طبیعی به این امر واقف میمحیط زیست و  هاي مختلفن بخشامروزه اکثریت مردم و مسئوال
هـاي آبخیـزداري در   صحیح از فعالیت يمناسب از منابع آب براي اراضی کشاورزي و منابع طبیعی همانا استفاده ياستفاده پایدار جهت

جـامع  سه عامل آب، خاك و گیاه سـه عامـل تعیـین کننـده در مـدیریت      . باشدو منابع طبیعی می ، محیط زیستهاي کشاورزيعرصه
ي، ورباعث تخریب محـیط زیسـت، کـاهش تولیـد و بهـره      ،هاي ناقص و نامناسب این منابع سه گانهمدیریت. باشندهاي آبخیز میحوزه

ترین جایگاه و ظرف مـدیریت منـابع   و طبیعی ترینبنابراین بهترین و مناسب .مد و نهایتا ناپایداري توسعه منطقه خواهد شدآکاهش در
ریـزي  ترین و کاراترین واحد مدیریت و برنامهمنطقی ،آبخیزي حوزه .رودشمار میه پایدار ب يهاي آبخیز با رویکرد توسعهحوزه سه گانه،

ب سـطحی  آیندهاي جغرافیایی و اکولوژیکی مرتبط با آفر ظرف و معرف، بخیزآهاي حوزه. رودشمار میه بو محیط زیست طبیعی منابع 
بـر   ثیر مسـتقیمی أتـ  هاي بشر بر روي خاك و پوشش گیاهی این واحـدها اندازيدست. دسمت یک خروجی واحد هستنه و حرکت آن ب

  .)1391پور و همکاران، سلیمان( ه خواهد داشتضدر حوو مواد مغذي تولید شده  ب، رسوبآمیزان 
یـک واحـد    يهـاي بشـري در محـدوده   منابع طبیعی و فعالیتزیست محیطی، تعامالت  یندآهاي آبخیز محل تجمیع و بربنابراین حوزه

، خـاك و  یریت منـابع آب جایگـاه مـد   بهترین، آبخیز هايهایی است که حوزهلفهؤوجود چنین م يواسطهه ب. جغرافیایی و زیستی است
ـ     ينقطه. بر این اساس ابداع گردیده است مفهوم آبخیزداري و رفته شماره ب گیاه حفـظ   يواسـطه  ه ثقل تمرکـز بـر روي آبخیـزداري ب

. گیـرد صـورت مـی   و سایر منابع کنترل کیفیت و کمیت منابع آبي واسطهه این امر ب .آبخیز است يسالمت اکولوژیکی در داخل حوزه
متخصصان  نفعان و مشارکتکلیه ذي که نیازمند همکاري و همراهی جویانه استمشارکت امر موضوعی چند بعدي و فعالیتی کامالً این

ـ   . باشدي و علوم اجتماعی میژشناسی، هیدرولوزیست، خاكمحیط ،اکولوژي، اقتصاد شناسی،از قبیل زمینی هاي علمبخش ه ایـن امـر ب
هاي آبخیز از قبیل آب و خاك و پوشـش گیـاهی   بهینه و پایدار از منابع حوزهي منظور استفادهه دهی مردم براهنمایی و سازمان يمنزله

 ارتباط. باشده میضزیست و اکولوژي حو ثیرات مخرب بر محیطأمین انواع کاالها و خدمات مورد نیاز بدون ایجاد تأدر راستاي تغیره .و 
از ضـه،  نفعـان متعـدد حو  باالدست و نیز ارتباطـات ذي و دست و اراضی پایینی ترکیب نواح نینچهمو  ،بین کاربري اراضی، خاك و آب

نفعان جهت نیل به مـدیریت موفـق و پایـدار    ذي يبنابراین مشارکت و همکاري کلیه. باشدموارد اساسی و مورد توجه در این زمینه می
  . )1391کاران، پور و همسلیمان( باشدهاي آبخیز بسیار تعیین کننده میحوزه

هـایی  لذا براي تضمین موفقیت چنین برنامه ،محور است ها و راهکارهاي جمعیمحلی براي اعمال برنامه هاي آبخیزحوزه مدیریت جامع
امـروزه مشـارکت   . درمـورد توجـه قـرار گیـ    با تأکید بر موارد زیست محیطی درستی شناخته شده و ه منافع مردم و آبخیزنشینان باید ب

کارهـاي مشـارکتی   راه. دورآدست مـی ه ها بدر کلیه زمینهل هاي دولتی مسئوها و ارگانتدریج جایگاه خود را در بین سازمانه بمردمی 
-کـار گرفتـه مـی   ه مد نظر قرار گرفته و بو مطمئن،  کارا کارهاییعنوان راهه هاي مختلف بریزي، طراحی، اجرا و ارزیابی پروژهبرنامهر د

اشـکال  ی آنچـه کـه در بـین تمـام    . )1386پـور،  سـلیمان (د باشـ هدف از مشارکت مـی م، مهو موضوع اساسی  ،ارکتمش در بحث. شوند
عنوان وجه مشترك مطرح است عالوه بـر هدفمنـدي   ه ب ...مشارکت از قبیل مشارکت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی و 

دانند که افراد مشارکت کننده لزوما می یعنی. به موضوع مورد مشارکت است گاهی و شناخت نسبتی آها، وجود نوعو همگرایی فعالیت
را در بر دارد ی گاهی آقبول این مطلب که مشارکت در جوهره خود نوع .دنبال نیل به کدامین هدف هستنده مده و بآبراي چه گرد هم 

-هاي دیگري در بحث مشارکت بـاز مـی  ورود سرفصل ايبر راه راو ترین عنصر در مباحث مشارکتی است عنوان اساسیه گاهی بآو این 
  :)1382ضابطیان، ( ها عبارتند ازنآترین کند که عمده

را به امر مـذکور  خود  بدون تردید نیاز و احتیاج خود و جامعه ند،گروهی که قصد مشارکت در امري را دار: احساس نیاز و ضرورت -الف
امیـد بـه مشـارکت     ،و ضرورت جوامـع  بدون احساس نیاز. از و کمبود خود خواهند بودرفع نی جهت احساس کرده و با مشارکت خود در



  
  
  1397خرداد 30و  29 -رانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداريفومین کنس
  
 

1206 
 

  .بیهوده است، مردم
ن آدهنـد و اجبـار در پشـت    ام مـی جاقدام به انجام هر نوع کار جمعی که افراد بدون میل و اراده خود آن را ان: اراده و خواست مردم -ب

نیـز  هر چند که داراي وجوهی از مشارکت همچون هدفمنـدي و همگرایـی    .مطرح گرددتواند به عنوان بیگاري حداکثر میت، نهفته اس
  . باشد

، انتخـابی بـودن  . باشـد بحث انتخابی بودن رفتار مـی  ،جویانهیکی از مهمترین عناصر در بازشناسی رفتارهاي مشارکت: انتخابی بودن -پ
یـک   يارائـه . هاي مختلف پیشنهادي صورت گرفتـه باشـد  بین گزینه که بر اساس انتخاب افراد ازت جویانه اسرفتاري و عملی مشارکت

ي در صـورت ارائـه  . جویانـه نامیـد   توان امـري مشـارکت  فرد را نمیه حل منحصر بحل واحد و توقع مشارکت مردم در اجراي این راهراه
  .یز به نحوي مناسب نهادینه خواهد شدپذیري و پاسخگویی نمسئولیت ،مورد نظر توسط افراد يهاي مختلف و انتخاب گزینهگزینه

چنـین  ا بـ ی هرگـاه مشـارکت   .زاد و مسـئول آگاه، آیندي است فعال، آتوان گفت که مشارکت فربا توجه به مسائل مطرح شده چنین می
ـ      سیاست .اطالق کردی مشارکت مردمن توان به آمید همراه باش عناصر و فاکتورهایی ژه در ویـ ه هـاي اتخـاذ شـده در قـرن گذشـته و ب

جـاي خـود را بـه یـک مفهـوم نـوینی        تدربجه ها و مراتع بجنگلها، تاالبسازي منابع همانند میالدي مبنی بر ملی  60 -70هاي  دهه
منـوط بـه مشـارکت فعـال جوامـع محلـی در        و زیسـت محیطـی   هاي حفاظت از منابع طبیعیبرنامه دهد که بر اساس آن موفقیت می

چنـد   هـر  .باشدمی طبیعی برداري منطقی از منابعاز منافع مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حفاظت و بهرهو نیز استفاده جامع مدیریت 
معنـاي شکسـت   ه گیرند چرا که قبول این راهکار بهاي مسئول صورت نمیسازمان ها وسادگی از جانب دولته ها باین تغییر در دیدگاه

نشـان   طـرف دیگـر مطالعـات    از .باشـد می هاي طبیعیدر عرصه پایدار ينیل به توسعه راهکارهاي صرفا دولتی و باال به پایین در جهت
عنـوان   بـه را  خـود  هاي طبیعیعرصه حداقل یک یا چند طرح توسعه اجتماعی موفق در دهد اغلب کشورهاي در حال توسعه جهان می

هـاي  تشکل و هاي دولتیمردم، سازمان، آفرینان اصلینقش هاطرحاین  در .که بایستی در کشور ما نیز این مهم نهادینه گردد الگو دارند
   .)1391محرابی، ( باشندمی ساز مشارکت مردمزمینه عنوان بستر و دولتی بهر غی
  

  گیري نتیجه
اي هـاي سـرزمین بـراي اجـر    هـا و محـدودیت  هاي آبخیز  و لحاظ نمودن ظرفیت رویکرد به نگرش اکوسیستمی در مدیریت کالن حوزه

هـاي کـاهش اثـرات     هـا و پـروژه  هـا، طـرح   هاي توسعه و تالش در جهت احیاء توان طبیعی اکوسیستم از یک طرف و اجراي برنامهطرح
مدت و بلندمدت، رونـد نزولـی   هاي زیست محیطی بر کیفیت منابع طبیعی از طرف دیگر، شاید بتواند در میاننامطلوب انسان و فعالیت

نگـري، فـراهم   ي این رویکرد و ارتقاء فرهنگ جامعالزمه. هاي آبخیز اصالح نمایدزیست محیطی را در حوزه افت کیفیت و کمیت منابع
هـاي مختلـف مردمـی بـا     هاي هماهنگی بین بخشـی و بـین گـروه   هاي گوناگون فرهنگی، قانونی، اجرایی و ایجاد مکانیسم آوردن زمینه

ي منـابع طبیعـی و محـیط    هـا رسالت متخصصان و محققـان عرصـه   رسدبه نظر می .باشدهاي اجرایی و حاکمیتی مییکدیگر و با بخش
هاي آبخیز با تأکید بر مبانی زیست محیطی و رویکـرد اکوسیسـتمی،    ي مدیریت حوزهزیست در گسترش تحقیقات و مطالعات در زمینه

  .نقش محوري و پیشرو در ارتقاء کیفی مدیریت داشته باشد
ه بایست بـ می   ها دانشت و منابع طبیعی با یک روش منطقی، منابع اطالعاهاي هاي آبخیز و عرصهحوزه جامعجهت مدیریت بنابراین 

وري، سـازماندهی،  آقادر به جمع هایی است کهیندها و سیستمآمدیریت اطالعات متضمن ایجاد و برقراري فر. ثري مدیریت شوندؤم طور
گیران در شرایط خـاص  موقع و مناسب اطالعات مورد نیاز تصمیمه ب يارائه ،وه بر اینعال. اطالعات باشندب بندي و ترکیبسته، یصصتخ

گردد که در خلق، تقسـیم و کـاربرد   یندها و افرادي متمرکز میآمدیریت دانش بر روي فر ،در مقابل .نیز از اهمیت وافري برخوردار است
مـدیریت  ع، مجمـو در ایـن بـدین معنـا اسـت کـه      . باشنددخیل می راناذگاین اطالعات در میان علوم، جوامع، مدیران منابع و سیاست

 .گـردد متمرکـز مـی  کنـیم،  که به عنوان اکوسیستم از آن یاد میم پیوسته ه هاي مختلف یک زنجیر بهبر روي قسمت دانش اطالعات و
اسـتانداردها و  ي نـش و توسـعه  اساسـی طراحـی اطالعـات مناسـب و جریـان دا      يلهأمسـ  ،هاي آبخیـز حوزه جامعبنابراین در مدیریت 

شکل مناسبی مدیریت ه ها را باید بعبارت دیگر اطالعات و دانشه ب. یندهایی است که دسترسی به اطالعات و دانش را تسهیل نمایدآفر
  . گردد حاصل محیطی و زیست طبیعی منابعي و جامع در حوضهپایدار  يمناسبی ازاین اطالعات در نیل به مدیریت وتوسعهر ثیأنمود تا ت
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توانـد رویکـردي مثبـت در    هایی در خصوص تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست هستیم کـه مـی  هاي اخیر شاهد بحثدر سال
به عالوه الزم است با نگاهی . ي این بخش پرداختتر به بررسی و مطالعههاي آبخیز کشور باشد و با دیدي تخصصیمدیریت جامع حوزه

ي فعلـی در مـدیریت ایـن    ه اراضی طبیعی، و با یک مدیریت یکپارچه، هماهنگ و اصولی، از گسترش وضـعیت آشـفته  دقیق و مدبرانه ب
  .حوزه جلوگیري کرد
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