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  :چکیده

از انجا . شدبا میامکانات دولتی براي تامین نیازهاي ابعاد مختلف به لحاظ محدودیت و ناتوانی میسر ن. مدیریت منابع آب و خاك ابعاد مختلفی دارد 
ي آبخیزداري ها صولی طرحهاي مربوط به استفاده ا یتو فعال ها از این رو برنامه ،شندبا میي آبخیز ها ساکنان حوضه ها برداران اصلی پروژه که بهره

براي دستیابی به این هدف راه حل منطقی همانا مداخله و مشارکت دادن مردم در مدیریت منابع آب و  .باید مورد توجه و حمایت مردم قرار گیرد
لکه توانایی اجرایی و اقتصادي ب. حذف میگردد ها بدین ترتیب نه تنها  مقاومت مردم در اجراي پروژه .شدبا میخاك و در واقع سپردن کارها به مردم 

مهمی که امر  تأثیر بسیار با توجه به اهمیت و لذا .شدبا میي اصلی دولت ها دستیابی به این هدف از سیاست. گیرد خدمت پروژه قرار می آنها نیز در
مورد توجه  اجتماعی دارد، شدیداً -و برنامه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي ها پایداري دستاوردهاي حاصل از انجام فعالیت مشارکت مردمی در

المللی از جمله  هاي بین مسئله مشارکت مردمی بعنوان یک ضرورت آنچنان اهمیت یافته که مورد توجه سازمان .ریزان توسعه قرار گرفته است برنامه
 ساین رو اعالمیه کنفران از. ع شده استالمللی توسعه کشاورزي و یونسکو نیز واق صندوق بین ،سازمان بهداشت جهانی ،سازمان خواروبار کشاورزي

 توسعه مناطق روستایی تأکید اهمیت بنیانی مشارکت مردمی در بر هاي عملی، طرح زمینه اصول و توسعه روستایی در جهانی اصالحات کشاورزي و
 هر. اند ري کردهگذا نام»  عصر مشارکت« را حاضر عصر صاحبنظران، اهمیت و ضرورت این موضوع بحدي افزیش یافت است که برخی از .کند می

ریزان را شکل  گیران و برنامه نهادینه کردن مشارکت مردمی از مهترین نکانی است که محور اصلی اندیشه اغلب تصمیم ،عملیاتی کردن چند
 آن ارزش این همه وقت و لیکن دستاوردهاي حاصل از. است بر هزینه و بر زمان هرچند چه دستیابی به تمام جوانب آن بسیار. دهد می

یی ها گویی به این سئوال است که با چه شیوه محور اصلی این بررسی پاسخ. ي آبخیزداري کشور را داردها بویژه درعرصه فعالیت ،گذاري سرمایه
این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی  .ي آبخیز کشور تقویت نمودها توان مشارکت آبخیزنشینان را جلب و آن را در راستاي توسعه یکپارچه حوزه می

تردیدي نیست که فقط تحقق مشارکت مردمی در  اینبربنا .هاي اسنادي استفاده شده است از شیوه و استاز طرح تحقیقاتی و برگرفته حلیلی ت -
   .آنها به میدان آورد جوانان را در توسعه پایدار تواند راهگشا باشد و انبوه جمعیت به ویژه زنان و ي آبخیز کشور میها مسیر توسعه جامع حوزه

  
 .آبخیزنشینان ،توسعه پایدار، آبخیزداري ،مشارکت مردم محلی، مدیریت جامع آبخیز: يکلیدهاي  واژه
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  :مقدمه
به بعد مورد توجه اکثـر کشـورهاي جهـان بـه      1980باشد که در دهه یکی از نظریات جدید در زمینه توسعه، رهیافت توسعه پایدار می

این رهیافت با هدف برطرف نمودن احتیاجات انسـانی و بهبـود شـرایط کیفـی زنـدگی بـه        .ویژه کشورهاي جهان سوم قرار گرفته است
برداري از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متـوازن بـین انسـان و اجتمـاع و طبیـع محسـوب        عنوان قالب مناسب براي نگرش به نحوه بهره

هـاي   دراین دیدگاه توسعه، با تاکید بر رهیافت مشارکتی و حرکتی از پـایین بـه بـاال و تقویـت تشـکل     ). 1382:14ضابطیان، (گردد  می
سازمان ملل  UNDPجیمز گوستاو اسپت مدیر . آید گیري بر منابع، زمینه توسعه مناطق فراهم می مردمی و غیردولتی با قدرت تصمیم

اي تعمیم توسعه اجتماعی مبتنی بر اتکاء به خود است که نه تنها رشـد اقتصـادي   توسعه پایدار انسانی یک پیشنهاد بر«: گوید متحد می
به جاي حاشیه قـراردادن  . کند به جاي تخریب محیط زیست آن را بازسازي می. کند ایجاد میکند بلکه منافع آن را هم عادالنه توزیع می

کنـد و امکـان    ها را بیشـتر مـی   هاي آن فرصت و انتخاب. دهد ویت میدهد و باالخره اینکه این توسعه به فقرا اول ها قدرت می مردم به آن
  ).1378:30دانیل تیلر، . (»آورد هاي مربوطه فراهم می ها را در تصمیم مشارکت آن

گیـري، اجـرا،    معتقدنـد کـه مشـارکت یعنـی شـرکت داوطلبانـه افـراد در تصـمیم         (Abhoof & Kuhn)ین میان ابهوف و کوهن ادر
معتقد است که مشارکت در توسعه روستایی یعنی دخالت دادن مردم  (Lisk 1984)هم چنین لیسک . ها زیابی فعالیتبرداري و ار بهره

باشـد   ها مـی  ها در ارزیابی طرح هاي، توسعه و مداخله آن ها در منافع طرح ها و سهیم نمودن آن گیري ما و اجراي طرح در فرآیند تصمیم
وق مشارکت فقط به کوشش بدنی و مالی محدود نمی شـود بلکـه بـه عنـوان یـک فراینـد مـردم        مبناي تعاریف ف). 1381:16انصاري، (

  .اند از ابتدا و شناخت حوزه تا اجراي داوطلبانه مشارکت نموده محل خود هریزي توسع شوند که در فرآیند برنامه برانگیخته می
گیري است و مـردم بـا    ن سطح مشارکت، مشارکت در تصمیمترین سطح مشارکت مردمی، مشارکت در تامین نیروي کار و باالتری پایین

توانند مشارکت نمایند اما باید به این نکته توجه داشت که افراد باید با انگیزه و عالقـه و   هاي خود می توجه به سطح تحصیالت و توانایی
بـرداري و ارزشـیابی    گیري، اجـرا، بهـره   و تصمیمریزي  رسد مشارکت مردم در برنامه به نظر می. داوطلبانه در امر مشارکت فعالیت نمایند

ریـزي و   هـاي منـابع طبیعـی اسـت زیـرا مشـارکت مـردم در برنامـه         بندي سطوح مشـارکت مـردم در طـرح    ترین تقسیم ها، جامع طرح
هـارا بـا    تـوان بخشـی از هزینـه    ها، مـی  با مشارکت مردم دراجراي طرح. پذیري شده گیري باعث آگاهی و افزایش حس مسئولیت تصمیم

ها شامل همه شده و تاکید توسـعه پایـدار بـر     از فواید طرح يدنم هبرداري، امکان بهر ها در بهره کمک مردم تامین نمود و با مشارکت آن
هـا و   ها، مردم در جریان تقسیم و تسـهیم هزینـه   یابد، و اما باالخره با مشارکت مردم در ارزشیابی طرح ایجاد تعادل بین مردم تحقق می

اصلی مشارکت، منـافع مشـترك گـروه در    موضوع  در واقع . شود ها می گیرند و باعث ارتقاء آگاهی و افزایش اعتماد آن الت قرار میمشک
در ایـن رابطـه عوامـل    . مشارکت حلقه گمشده در توسعه است که خـود یـک فراینـد اسـت    . جامعه و منافع مشترك فرد در گروه است

مـردم،  «: این عوامـل عبارتنـد از  . توانند در امر توسعه نقش موثر ایفا نمایند مختلفی مشوق مشارکت هستند که هر یک به نوبه خود می
هاي فردي، مشکل، مشترك بودن مشکل، تفاهم، شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی، نیاز به تغییر، انطبـاق   اي، توان و قابلیت زمینه حرفه

باتوجه به مطالب فوق، مشارکت را باید انگیزه و تالش داوطلبانه براي توام کردن یا تلفیق تـوان افـراد بـراي حـل     . »و قبول وضع جدید
به هرحال تعاریف ارایه شده از مشارکت متفاوت است اما آن چه در ایـن تعـاریف مشـترك اسـت، اسـتفاده از      . رك بدانیممشکالت مشت

  . برداران و متخصصان است توان علمی، نیروي کار، دانش و مهارت مردم، بهره
  
  :ها مواد و روش 

  : (Sastry; 1997:38)تاین پنج هدف ویژه مشارکت را چنین بر شمرده استشآرن
ها با هدف تبادل نظـر و اشـتراك مسـاعی     ریزان یا مسئوالن برنامه اي است که مردم و برنامه مبادله اطالعات مرحله: مبادله اطالعات -1

  . آیند گردهم می
این مرحله هدف فقـط اطـالع رسـانی نیسـت بلکـه فـراهم آوردن        در. تر از مرحله مبادله اطالعات است این مرحله گسترده: آموزش -2

  . ی در باره چگونگی انجام برنامه و آموزش استجزئیات
هـاي پیشـنهادي یاحـل     هـا و طـرح   هایی از قبیل محیط مناسب براي اجراي سیاسـت  این مرحله در برگیرنده فعالیت: جلب حمایت -3
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در درزمینه اهداف خاص مبادله اطالعات، آمـوزش و جلـب حمایـت، مـردم بـه طـور مسـتقیم        . باشد اختالف بین دولت و مردم می
  . شود شوند بلکه نظرات مردم در گیر ودار نظرات رسمی و اداري مطرح و بحث می ها دخالت داده نمی گیري تصمیم

  . ها اشاره دارد گیري به دخالت نظرات مردم در تصمیم: گیري کمک به تصمیم -4
هـا   مـه اسـت بطـوري کـه طـرح     شامل دخالت نظـرات مـردم در تـدوین برنا   : ها گیري گیري و لحاظ کردن رأي مردم در تصمیم رأي -5

  . هاي جمع باشد دهنده خواسته نشان
ها  کاهد و بر سازگاري آن  می ارنوآفرینی  و معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی، نوسازي کورت لوینهمچنین 

  : بنابراین. هندد  ها و ستیزها جاي خود را به همکاري و تعاون می در فضاي مشارکتی، تعارض. افزاید  می
اند هرگاه انسان در پدید آوردن امري مشارکت کند، از   تحقیقات نشان داده. کند مشارکت احساس وابستگی و عالقمندي را تقویت می -
  . آن پشتیبانی خواهد کرد        

هاي گروهی  اند، به درون کوشش مشارکت کسانی را که در حاشیه کارها ایستاده. دارد  گیري و تفرد را از میان برمی  مشارکت کناره -
  . کشاند  می

هاي فکري هموار   دارد و راه را براي پدیدار شدن سرمایه مشارکت انسان را به گفتمان وامی. شکند  مشارکت فرهنگ سکوت را می -
  . کند  می

  . سازد  مشارکت شنیدن صداي دیگران را آسان می -
  . دهد  وري را افزایش می  ه  بخشد و بهر  مشارکت رشد و توسعه را شتاب می -
هاي دولتی  هاي توسعه، سازمان  کند و در اجرا و حفاظت از پروژه    کل کمبود سرمایه و نیروي انسانی دولتی را برطرف میمشارکت مش -

  . رساند  را یاري می
پروژه مشارکتی را بررسی کرده و براي مشارکت مردم مراحل بشرح ذیل ارایه  200بالغ بر  المللی توسعه و محیط زیست موسسه بین

  :کرده است
  کننده و دریافت اطالعات  توجه به مشارکت: مرحله اول
  کننده ارایه اطالعات به مشارکت: مرحله دوم
  کننده  مورد مشورت قرارگرفتن مشارکت: مرحله سوم

  مشارکت در تجزیه و تحلیل اطالعات: مرحله چهارم
  مشارکت براي دستیابی به توافق: مرحله پنجم
  ها و استراتژي اجراي آنگیري مشارکت در تصمیم: مرحله ششم

ریزي خاص خود را طلب  ها، برنامه گیري بدون تردید ارتقاء مشارکت مردم از مرحله اول تا مراحل باالتر یعنی مشارکت در تصمیم
ف سازي اقشار مختل پذیر است که سیاستی جهت قادر امکان سازي  کند صاحب نظرات معتقدند مکانیزم آن از طریق فرایند توانمندي می

یافته هستند که آنها  باشد این شکل از مشارکت، اجتماعات خودسازمان هاي مردمی می مردم جهت کمک به آنان به منظور ایجاد تشکل
این . گیرند اي تصمیم می هاي توسعه توسعه روستایی تحرك نموده و نظارت بر منابع و اجراي فعالیتهاي  در زمینه اهداف طرح و پروژه

گیري، مشارکت در اجرا، مشارکت در سهم بردن از منابع و باالخره مشارکت در  مشارکت شامل مشارکت در تصمیمرویکرد چهار نوع 
ریزي و فعالیت  اي براي برنامه ترکیب این چهار نوع مشارکت تحت هر اصطالحی، چرخه. گیرد ها را در بر می نظارت و نگهداري از پروژه

   .)1381 : 84یرز، کان(سی، افزایش آگاهی و کنترل بیشتر مردم به زندگی خود خواهد شد مناطق روستایی بوده و موجب بسط دموکرا
ها و  ساختارهاي ذهنی در برخورد با مسایل و  ها، روش تغییر دیدگاه: رویکرد توسعه پایدار، تقاضامحور و مشارکتی عبارت است از در

هاي محلی  ریزي ریزي توسعه، جایگزینی برنامه جانه و پایدار به عنوان تئوري مبنایی در برنامه جایگزینی رویکرد توسعه همه ،مشکالت
ریزي، تغییر ساختار و  سازي و برنامه جانبه مردم و نهادهاي محلی در فرایند تصمیم ، گسترش مشارکت مؤثر و همهدر فرایند توسعه

هاي اجتماعی و براي پاسخگو  گر توسعه همراه با توان فنی و سازمانی براي کار کردن با گروه کارکرد دولت از کارگزار توسعه به تسهیل
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هاي اجتماعات انگیزه داشته باشند، ایجاد نظام حقوقی و نهادي  ح محلی که براي کار کردن با گروهنگه داشتن دولت، مسؤوالنی در سط
  ) .1997:11نارایان و ابه(هاي اجتماعی حمایت کنند  در توسعه که از خودسازمانی گروه

آبخیز واقع شده و در واقع جزء عرصه  هاي در داخل حوزه ،)درصد از کل اراضی 5/55(میلیون هکتار از اراضی زراعی ایران  91در واقع
نمایند، از  از جمعیت شاغل در آن به کشاورزي اشتغال دارند و از این راه کسب درآمد می% 51که  بطوري. شوند حوزه محسوب می

گردد  یباشد که موجب م تن درهکتار می 10میلیون حوزه آبخیز داراي فرسایش 91میلیون از   70دهد که  ها نشان می طرفی بررسی
 54عالوه براین تخریب اراضی نیمه خشک کشور که حدود . دهی خارج شود مزروعی از سود -هکتار از بهترین اراض مرتعی 800ساالنه 

تن در کیلومتر مربع  1500ي نشان داده که هر ساله در ایران به طور مستمر ها بررسی. دهند، دارد درصد از اراضی کشور را تشکیل می
ها،  سازمان جنگل(. و در واقع هر سال یک میلی متر از ضخامت خاك در ایران کاسته می شود   سایش آبی شسته شدهخاك در اثر فر

این روند را عوامل متعددي چون تخریب اراضی جنگل، استفاده از ماشین آالت سنگین در اراضی  . )1383مراتع و آبخیزداري کشور، 
. ي علمی یا چراي بی رویه و سنگین دام ایجاد می نمایندها ي غلط خاك ورزي، عدم به کارگیري روشها مرطوب، به کار گیري روش

ي مخرب و ها انسان، عالوه بر فرسایش عظیم خاك، منجر به سیالب نتیجه برهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی آبخیزها به دنبال دخالت
  .ي متوالی می شودها و خشکسالی  ویرانگر

. گیري انواع بالیاي طبیعی را فراهم ساخته است هاي پیدایش و شکل در کشور ایران تنوع آب و هوایی و شرایط خاص جغرافیایی، زمینه
هایی که  اي، از میان رفتن پوشش گیاهی، رعایت نکردن حریم امنیتی رودخانه اطق کوهپایهقرار گرفتن شهرها و روستاهاي ایران در من

ها و  ها، به زیر کشت بردن اراضی کنار رودخانه رویه در مسیر رودخانه گذرند، ساخت و سازهاي بی غالباً از میان و یا کناره شهرها می
هاي مالی ناشی از  میزان خسارت. باشد ب به عنوان یکی از بالیاي طبیعی میهاي سیال سایر عوامل مشابه، از دالیل اصلی وقوع جریان

باشد و براساس آمارهاي رسمی  میلیارد ریال می 1100هاي عادي حدود  بالیاي طبیعی درایران به طور متوسط هرسال و در سال
کشور ما در ). 1384:24زاده،  نوروزي و نقی( مورد آن در ایران اتفاق افتاده است 31بالي طبیعی شناخته شده،  40گزارش شده، از 

ولی انتظار . بود مترمکعب در سال، آب تجدیدشونده داشت و فارغ از شرایط بحران آب می 2000به ازاي هرنفر بیش از  1369سال 
 800ب به حدود تنها مرحله تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه نماید بلکه با کاهش سرانه آ سال آینده نه 20رود تا  می

  . اند آبی شود و در جرگه کشورهایی درآید که با مسایل سال بزرگ ناشی از کمبود آب درست به گریبان مترمکعب وارد بحران کم
حفظ منابع آب و خاك و زیست  –اجتماعی –هاي مدیریت علمی آبخیزداري، ضمن توجه به مسایل اقتصادي کانون توجه در برنامه

هاي پیشگیري و یا رویارویی، بدون آنکه  گیري از مجموعه گسترده علم و تجربه و در یافتن راه با بهره. آبخیز استهاي  محیطی در حوزه
سو با توسعه پایدار و با اعمال مدیریت مسئوالنه  هاي حفاظت خاك و آبخیزداري، هم نقش مردم از نظر دور بماند به دیگر سخن برنامه

هاي  در این مهم دانش و اطالعات فراهم آمده از طریق پژوهش. مان نیز توجه دارد وز، به منابع فردايبر منابع، افزون بر نیازهاي امر
علمی با توجه به پیوند میان علوم طبیعی، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعی، از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است 

  ). 1385:45شفقتی و صنوبر، (
جمعیت در بسیاري از مناطق باعث بروز مشکالت بسیاري شده است بطوریکه تخریب منابع طبیعی یکی از افزایش در این میان 

هاي گذشته به دلیل عدم توجه کافی به حفاظت از منابع  طی دهه) 1378:2رفاهی، (رود  معضالت قرن بیست و یکم به شمار می
زارهاي روان  هاي خشک و شن ها به بیابان شدید خاك و تبدیل زمینهاي مهیب، فرسایش  طبیعی خسارات فراوانی ناشی از روز سیالب

   .)1380:25 :محبوبی و میردامادي،(دهد  بوجود آمده است که همگی عمق فاجعه را بیش از پیش نشان می
حـوزه  (رصـه  باشـد کـه تمـامی افـراد در داخـل ع      ریزي جامع در منابع خاك وآب، یک فرآیند مدیریتی چند جانبه می مدیریت و برنامه

این افراد به صورت یک گروه به طور مشترك در جهت شناسایی مشکالت و منابع مورد توجـه  . شود باشند را شامل می ذینفع می) آبخیز
ته باشند کـار  شهایی که پایداري اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی را به همراه دا در آبخیز و نیز توسعه و اجراي یک برنامه با راه حل

  ..کنند می
  :توسعه یک برنامه مدیریت جامع بر پایه اصول زیر استوار است

گذار درآن توجـه گـرددو    در مدیریت جامع هیچ چیز به صورت انفرادي اتفاق نمی افتد و باید به تمام اجزاي تاثیر: رویکرد جامع نگر -1
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  . ها تصویري از کل مجموعه، اصول، فرآیندها، اهداف و نتایج مورد انتظار بررسی شود ریزي در برنامه
ریزي و مدیریت جامع، باید برروي همه ازجمله افراد ذینفع باز باشد و فرآیندي ارایه نماید تا همه با روحیه تعـاون،   برنامه: فرآیند باز -2

  . لیت نمایندبه منظور توسعه یک برنامه مدیریتی فعا
دراین خصوص بسیار مشکل است که تمامی افراد ذینفع در مجموعه را جهت اتخاذ یک تصـمیم در کنـار هـم    : گیري جمعی تصمیم -3

باشـد کـه در مـدیریت جـامع بایـد یـک بـاالنس و تعـادل زیسـت           جمع نمود اما آنچه در این خصوص مهم است بیان این نکته می
هاي قابل قبـول بـراي تمـامی افـراد ذینفـع       ر باشد تا علی رغم طبیعت پیچیده مجموعه راه حلمحیطی، اقتصادي و اجتماعی برقرا

  . حاصل گردد
ریـزي،   ریزي در مدیریت جامع، یک فرآیند موثرو چرخشی است که از چهار جزء کلیـدي ارزیـابی، برنامـه    برنامه: ریزي فرآیند برنامه -4

  . اجراو نظارت تشکیل گردیده است
نیاز است عمل هماهنگی بین مقامات مختلف و مسئولین انجام شود، زیرا هیچ یک به تنهایی توانیی تخصصی در  در مدیریت جامع

ریزي، ایجاد فرصت  پذیري مشترك جهت برنامه به عبارت دیگر هدف از این نوع مدیریت، مسئولیت. ها را ندارند مدیریت تمام بخش
 .) 1385:34محسنی ساروي، (باشد  ویق مدیریت صحیح میریزي و تش براي تمام جوامع ذي نفوذ در برنامه

سازي مردم در تهیه برنامه توسعه پایدار، ابعاد اجتماعی،  باتوجه به اهداف و راهبردهاي مدیریت جامع منابع طبیعی، و به منظور توانمند
  :شود اقتصادي، محیطی و کالبدي زیر بنایی به شرح ذیل ارایه می

  
  نهادي –اجتماعی 

ترین مساله اجتماعی در ایران، مباحث مالکیت اراضی و عـدم   مهمترین مسائل منابع طبیعی در کشور ما مساله اجتماعی است، و مهماز 
محرابـی،  (باشـد  رابه مناسب بین دولت و مردم، ضعف تئوریک، فقدان تفکیک جنبه فکـر و عمـل و ضـعف شـناخت در ایـن مقولـه مـی       

باشد که راهبردهاي پیشنهادي ایـن   ریزي از محورهاي مهم توسعه پایدار می مشارکت مردم دربرنامهبعد اجتماعی باتوجه به ). 1384:16
  :بخش عبارتند از

 . هاي محلی و نهادهاي دولتی پذیري و تعامل برسه پایه مردم، تشکل افزایش روحیه مشارکت -1
 ترغیب مدیریت پایدار محلی براي استفاده بهینه از منابع انسانی و محیطی  -2
 . افزایش توانمندي، سطح دانش و آگاهی مردم -3
 . مندي اهالی از کیفیت زندگی افزایش رضایت -4
 هاي قومی درمحل هاي میان گروه کاهش تنش -5
 

  اقتصادي 
راهبردهاي مورد نظر درایـن بعـد   . باشد سازي مردم درابعاد اقتصادي یکی از نیازهاي اساسی دستیابی جامعه به توسعه پایدار می توانمند

  :باشد شرح ذیل میبه 
  افزایش خود اتکایی اقتصادي در بین مردم به ویژه زنان و جوانان -1
  . ها هاي جدید از طریق تشکل تغییر نگرش مردم نسبت به اقتصادي کردن شیوه تولید و شیوه -2
  . ایجاد فرصت جدید اقتصادي از طریق تنوع در ساختارهاي تولیدي به ویژه در بخش خدمات -3
  . بخش خصوصی و دولت) ها تشکل(گذاري در منابع محلی توسط مردم  هاي الزم جهت سرمایه ها و فرصت ایجاد زمینه -4
  . هاي اشتغال در بخش صنایع یا محوریت کشاورزي افزایش فرصت -5
 . متنوع ساختن سهم فعالیت خدماتی از طریق تسهیالت مالی و اعتباري دولتی - 6
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  اکولوژیکی  و محیطی
  :شدبا میبخیز آي ها در حوضهیکی از ارکان مهم توسعه پایدار توجه به مسایل زیست محیطی 

  . ها و نهادهاي مردمی برداري بهینه از منابع آب و خاك ازطریق افزایش اگاهی در تشکل بهره -1
  . حفاظت و جلوگیري از تخریب منابع طبیعی حوزه با هم یاري نهادها و اجتماعات محلی -2
  سی عادالنه همه اقشار به ویژه زنان و جوانان به منابعافزایش دستر -3
  . ایجاد فضاي زیست محیطی مناسب در عرصه زندگی مردم -4
 سازي در منابع آب و خاك  احیاء و ظرفیت -5
  
  :آبخیزداريهاي  هاي جلب مشارکت در برنامهه را
  . منابع خاك وآببرداران از  ایجاد انگیزه مالکیت در بهره -1
   . خاك وآب عظیم و خالق مردم در احیا و حفاظت از منابعگیري نیروي  بکار -2
  ها و قوانین براساس دستورالعمل خاك وآب برداري اصولی و اقتصادي از منابع بهره -3
  . از جانب برنامه ریزان و مجریان خاك وآاب تاکید بر داوطلبانه بودن مشارکت و اعتقاد به نظر مردم در مسایل منابع -4
  . برداران آموزي در میان بهره دداران و گسترش مراکز فرهنگی و سوابر ارتقاء آگاهی بهره -5
  هاي مردمی  ایجاد و توسعه بیشتر تشکل - 6
 هاي تحقیق، آموزش، ترویج و اجرا برقراري ارتباط نزدیک بین بخش -7
  

  :آبخیزداري ها طرحموانع اصلی مشارکت در 
  . ها ها با نیاز هاي مورد نیاز و عدم انطباق پروژه آوري ریزي متمرکز، نامناسب بودن فن برداران وعدم برنامه پراکندگی بهره -1
  . ها برداران منابع طبیعی و عدم اطمینان کافی به کارشناسان و مجریان طرح سوادي یا کم سوادي بهره عوامل فرهنگی از قبیل بی -2
تی اجرایی جهت مشارکت مردم و عدم اعتقاد برخی از برنامه ریـزان و کارشناسـان بـه مشـارکت مـردم      بسته بودن سیستم تشکیال -3

  . آبخیزداري يها طرحدر
  کمبود نیروي متخصص کار آمد و عدم توانایی در برقراري ارتباط سازنده با مردم  -4
  . هاي اجرایی فقدان ارتباط بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با کارشناسان بخش -5
  

  :نتایج
طبق تعریف .شدبا میي آبخیز کشور ها یکی از روشهاي مناسب مشارکت مردمی رویکرد  توانمند سازي تحقق مدیریت جامع حوزه

اعتماد به نفس که بتواند چگونه زیستن و گروهی کارکردن را سازي فرایند محلی است که در خالل آن فرد به دانش، فرهنگ و  توانمند
هاي غیررسمی توسط  بویژه از طریق آموزش) مالقات، جلسات، گفتمان(تحقق این رویکرد از طریق ارتباطات . گردد بیاموزد اطالق می

سازي فرایند محلی است  ر توانمنددر تعریف دیگ. پذیرش مسئولیت جمعی بدست خواهد آمد  گران بر افراد جامعه محلی براي تسهیل
پذیر است که ابعاد  که این رویکرد در توسعه پایدار از طریق خودتوانی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی امکان) 1380:10آزادي، (

  : هاي آن آورده شده است معرف 1که در جدول ) 1377:29تیلر، . (باشد هر یک به شرح ذیل می
براي افراد جامعه جهت ) مالقات جلسات، گفتمان(تحقق این رویکرد از طریق تقویت ارتباطات : توانمندي اجتماعی و فرهنگی -1

  . باشد که خود مدیران توسعه خودشان باشد بدست خواهد آمد مسئولیت جمعی می
  . ار جامعه به منابعسازي محیطی براي دسترسی اقش شناسایی استعدادها و ظرفیت: توانمندي اقتصادي -2
سازي روستائیان به حقوق خود و اعطاي قدرت براي مطالبه حقوق  سازماندهی، تشکیالت و نهادهاي مردمی، آگاه: توانمندي نهادي -3

  . هاي جمعی از طریق نهادینه کردن فعالیت
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  محلی سازي مردم هاي فرایند توانمند شاخص - 1جدول
  ها شاخص  معرف  نوع مکانیزم

  توانمندسازي

  توانمندي فرهنگی
  بازدیدهاي ترویج

  هاي آموزشی فعالیت
  جلسات و گفتمان محلی

  توانمندي اجتماعی

  فعالیت بیشتر جوانان
  فعالیت جمعی زنان

  کاهش اختالفات محل
  تشکیل سمینار و گردهمایی محلی

  سازي محیطی ظرفیت  توانمندي اقتصادي
  آبخیزداريهاي  فعالیت

  
  توانمندي نهادي

  هاي دولتی ارتباط فعال با دستگاه
  هاي محلی بهبود مدیریت محل از طریق ایجاد تشکیل

  )1377:39تیلر، :(ماخذ
  

تاکید  می شود شده و بحث تدوین طرح جامع مشارکت و  محلی آبخیز هاي جوامع سازي و مشارکت مردم بر اساس نیاز رویکرد توانمند
در این الگوي بنیادین توسعه مشارکتی  .ي مطرح شده استها هاي غیردولتی در برنامه توسعه پایدار این حوزه نظارت مردم و سازمان

هاي  صرفاً محدود به اقلیت نخبهشود تا موضوع آن، در این رهیافت مشارکت روستائیان  انسان، به عنوان محور و عامل توسعه مطرح می
نشین و فقیر باید نظرات خود را بیان کنند و  گیرد و مردم حاشیه روستایی نشده بلکه تغییر ساختارهاي دولتی موجود نیز در برمی

وسعه سازي به صورت تدریجی شکسته شود، این بحث زمینه را براي بحث ت سازي و توانمند هاي ظرفیت فرهنگ سکوت از طریق پروسه
   .)Hart 1999:16(کند را آسان می) محلی(گران درونی و تسهیل) دولتی(گران بیرونی یک چارچوب مفهومی تسهیلمشارکت روستایی در

محلی صورت ) پیشتازان(گران درونی  براي تسهیل) کارشناسان(گران بیرونی  سازي توسط تسهیل جا از طریق توانمندي و ظرفیت در این
توانمندي بدین منظور که انسان در . یز متقابالً آن را به مردم روستا منتقل کرده و به توانمندي محلی منجر خواهد شدگرفته و آنها ن

در این رو یکرد ارتباط . یک پروسه گفتگو موازي خود را باور کند و اعتماد به نفس در او تقویت شود تا خالقیت ذاتی خود را بروز دهد
مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعی و محیطی وجود دارد که ما حصل و فصل مشترك آنها دستیابی اجتماع متقابل سیستمی بین اجزاء 

سازي  کننده و محوریت توسعه به ایجاد چارچوب قانونی براي توانمند مچنین نقش دولت در این پارادیم از تولید. به توسعه پایدار است
از روشهاي بهره برداري صحیح، جنگلها و مراتع سرسبز به بیابانهاي بی آب و  عدم اطالع. هاي مردمی تغییر جهت یافته است تشکل

متأسفانه بعضی افراد بدنبال کسب درآمد بیشتر اقدام به شخم این اراضی جهت کشت دیم می کنند که خود . علف بدل می شوند
  .زمینه را جهت فرسایش و تخریب بیشتر زمین فراهم می کند

آثار . چراي مفرط در مراتع نهایتاً مراتع و جنگلها را به بیابانهاي خشک و بی آب و علف تبدیل خواهدکرد بوته کنی، قطع درختان و
با .زندگی گیاه و دام در این بیابانها کمتر به چشم می خورد و حسرت دیدن آب و سرسبزي را بر دل هر بیننده اي به جاي می گذارد

سطح مراتع از بین رفته و به علت کمبود علوفه عشایر مجبور به فروش دامهاي خود شده و ادامه روند تخریب مراتع، گیاهان مرتعی در 
فرسایش خاك هر سال شدید تر شده و با هر بارندگی، خاك با ارزش از دسترس خارج می .براي امرار معاش راهی شهرها می شوند

کمبود . ي دستی می شوندها ي درختان و علوفهها از سرشاخهبا فقیر شدن پوشش گیاهی، عشایر مجبور به تعلیف دام با استفاده . شود
با از .علوفه باعث سوء تغذیه، ضعف و بیماري دام می گردد و کاهش تولید گوشت و شیر و کاهش در آمد عشایر را بدنبال خواهد داشت

عت روي سطح زمین جاري شده و بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع در موقع بارندگی، آب بدون آنکه در خاك نفوذ کند، به سر
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جویبارهاي کوچک دست به دست یکدیگر می دهند و سیالبهاي بزرگی به راه می افتد که در مسیر خود چادرهاي عشایر، روستاهاي 
  .، پلها و زمینهاي زراعی را تخریب می کندها پائین دست، جاده

آبخیزداري و احیاء پوشش گیاهی شرایط مجدداً جهت بهره برداري با مدیریت صحیح فراهم می  يها مدیریت جامع حوزهبا انجام 
باید دانست که در این مرحله نیز چنانچه بدون توجه به نکات فنی بهره برداري صورت گیرد، امکان تخریب و بیابانزائی وجود . گردد

ابل توجه این است که قبل از تخریب مرتع باید با کمک کارشناسان به نکته ق. دارد و سرمایه و بودجه صرف شده به هدر خواهد رفت
با احیاء پوشش گیاهی و اعمال روشهاي . نحوي از مراتع استفاده شود که نیاز به اجراء طرحهاي پرهزینه براي احیاء مراتع نداشته باشیم

. یجاد شرایط مناسب اقدام به کاشت درخت و درختچه نمودمختلف جریان آب را مهار نمود و امکان نفوذ آنرا در خاك فراهم کرد و با ا
به این گونه فعالیتها که نهایتاً منجر به حفظ آب و خاك شده و شرایط را به سمت برقراري تعادل زیست محیطی سوق می دهد 

آب، خاك و منابع تجدید ي بالقوه عشایر گام موثري در حفظ ها اسکان، تولید علوفه و شکوفایی پتانسیل .آبخیزداري گفته می شود
ي پیشگیرانه آبخیزداري در مهار و کنترل ها ي آبخیز از برنامهها اصالح کاربري اراضی پر شیب حوزه.شونده و تداوم حیات و زندگی است

   :لذا پیشنهاد زیر ارائه می گردد.مهمترین اقدامات اولیه و ضروري محسوب می شودي ویرانگر ها سیالب
  ي آبخیزها ارکت آبخیز نشینان در مدیریت جامع حوزهفراهم سازي زمینه مش -
  ي آبخیز جهت تحقق رویکرد توامند ساز ي این جوامعها اصالح دیدگاههاي دولتی در برنامه ریزي حوزه -
  ي تخریب یافته به منظور بهره برداري  بهینه از این منابع ها افزایش ظرفیت حوزه -
ي یکپارچه مشارکتی در سطح حوزه آبخیز ها مقابله با بیابان زایی از طریق ارتقاي فعالیتایجاد معیشت پایدار، امنیت غذایی و  -

 .تخریب شده
تقویت ظرفیت    ي آبخیز کشوراز طریقها از میان برداشتن موانع موجود بر سر مدیریت مشارکتی یکپارچه و پایدارسازي حوزه -

 .ي آبخیزها ات صورت گرفته در مدیریت مشارکتی یکپارچه حوزهجوامع محلی به منظور برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی اقدام
  ي ملیها و سیاست گذاري ها ي محلی و ملی به منظور تعمیم این رویکرد توانتمند سازي در برنامه ریزيها افزایش ظرفیت -
ـ به شـرح زیـر ارا  هاي آبخیز  ریزي مشارکتی در حوزه باتوجه به اهمیت مشارکت در مباحث منابع خاك وآب، الگوي برنامه  گـردد   ه مـی ئ
  ). 2جدول (
  

هاي آبخیز ریزي مشارکتی در حوزه الگوي برنامه: 2جدول   
  اقدامات مشارکتی  ریزي رنامهبفرایند   مراحل

شناسایی مشکالت، نیازها و   اول
  مسایل حوزه

  گران به منظور ایجاد تفاهم برقراري ارتباط بین مردم و تسهیل -1
  مسایل منطقه از طریق جلسات و گفتمان سازي براي تحلیل زمینه -2

تعیین اهداف و راهبردهاي   دوم
  توسعه محل

  مدت هاي آموزشی کوتاه هاي توانمندسازي و دوره شرکت اهالی در کالس -3
  هاي مشارکتی بازدیدهاي ترویجی مردم حوزه از طرح -4

  مسئولین و کارشناسان -تشکیل اجتماعات و گردهمایی با حضور مردم -5

شناخت و تحلیل وضع موجود   سوم
  ضهحو

  آوري اطالعات هاي مردمی براي جمع سازماندهی گروه - 6
  استخراج اطالعات -7

  گیري از دانش بومی اهالی گران با بهره تحلیل اطالعات توسط تسهیل -8

ها و  تعیین محدودیت  چهارم
  ضهاستعدادهاي حو

  گر و مردم تسهیلمستندسازي و تعامل اطالعات وضع موجود بین  -9
  تشکیل سمینار توسعه پایدار محل -10

هاي منتخب مردمی جهت تعیین جهت کلی توسعه  تشکیل جلسات با گروه -11  ضهتعیین اصول راهبردي حو  پنجم
  هاي اجرایی موضعی و موضوعی و تعیین پروژه ضهحو
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