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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه و بیان مسئله -1-1

آبخیزداری به مجموعــة اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی کــه در یـک حـوز  

آبخیز به منظور ارتقـا  وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی ســـاکنین حـوزه و بـا توجـه بـه 

گیرد، اطالق شــده و بـدون شـــک آبخیـزداری میبرداری پایدار از منابع آن صورت بهره

باشــد که بــه مدیریت جامع منابع آب و خاك و های عمده و زیربنایی مییکی از فعالیت

در  .پـردازدبــرداری بهینه از این منابع و حفـ  سـرمایة اصـلی میپوشــش گیاهی، بهره

ایران برای جلـوگیری از تخریـب خـاك و کـاهش شـدت آن و ممانعـت از هـدررفت آب 

از آنجایی کـه . آغاز شده و تاکنون ادامه دارد 13۲۷اقدامات حفاظت آب و خاك از ســال 

باشد از ایــن اقدامات آبخیزداری در ســطح گسترده در کشــور دارای سابقة طوالنی نمی

هـای یج اقدامات به عمل آمده نیز چندان مورد توجه نبوده و روشرو ارزیابی کمــی از نتا

هـای ایـن درحـالی اسـت کـه ارزیـابی طرح .مشخصی نیز به این منظور ارائه نشده اسـت

آبخیزداری به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد اقدامات و تدوین راهکارهای اصـولی یکـی از 

هـای کمـی مناســـب ضرورت دارد روشبنابراین . نیازهای اساســی در این زمینه اســت

 .برای ارزیابی عملکرد اقدامات مورد بحث شناســایی و اســتفاده شــود

بـروز فرسـایش فزاینـده احتمـاال همزمـان بـا آغـاز  ،هـددنگاهی به گذشته نشان می

وری از زمین شروع شده و در نتیجه هرج و مرج تحمیلی از سوی انسـان کشاورزی و بهره

آب و علف تبدیل کـرده های آباد و سرسبز را به کویر لخت و بیسرزمین ،تبه محیط زیس

ویـران و سـ س رهـا  ،خیزگاه مردمان در اثر بروز سیالب و نابودی اراضی حاصـلو زیست

بعد از بروز این رویدادها انسان به فکر مبارزه با فرسایش و عوامـل قهرآمیـز . یده استدگر

هـای پهـن و ر نحوه کاشت و برداشـت و اسـتفاده از تراسآید و باعث تاثیر دطبیعت برمی

بر این اساس در قرن میالدی گذشته تا حـال حاضـر مطالعـات مختلفـی در . شودمی …
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در . زمینه مبارزه با فرسایش و استفاده بهینه از کشاورزی و آب و خاك انجام گرفته اسـت

فرسـایش . رودمـی حال حاضر فرسایش خاك یک خطر جدی برای حیات انسان به شـمار

خیزی خاك و متروك شدن مزارع گردیـده، رسـوب حاصـل از آن در باعث کاهش حاصل

 .دهدها را کاهش مینشین شده و ظرفیت آبگیری آنها و مخازن سدها، تهها، آبراههکانال

عملیـات حفاظـت از آب و . بنابراین حفاظت از خاك و مبارزه بـا فرسـایش ضـرورت دارد

صـورت هایـن عملیـات ب وها پیش در بین جوامع بشری معمـول بـوده اسـت خاك از قرن

پیشرفت و گسترش عملیات حفاظت از آب و خاك در پنجاه سال  .گرفتابتدائی انجام می

توجـه بـه . گیری یافته است، ولی نتوانسته فرسایش خاك را مهـار نمایـداخیر رشد چشم

هـای کشـاورزی، آبخیـزداری، ر طرحعملیات کنترل آب و مبارزه با فرسـایش و رسـوب د

 .است ای از اهمیت زیادی برخوردارسازی و عمران روستائی و منطقهسدسازی، آبیاری، راه

با توجه به روند رو به افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به مواد غذایی و پیشرفت فناوری 

ارزشمند، اهمیـت هایی عنوان سرمایهآن در طبیعت، حف  آب و خاك به رویهو کاربرد بی

برداری بهینه از این منابع ضـروری اسـت یابی به توسعه پایدار، بهرهفراوان دارد و در دست

ه رشـد وقـایع بـاز طرفی رونـد رو  .(۲006، 1؛ مندوزا و پارابهو1393پور و همکاران، )نبی

طبیعــی ماننــد ســیالب، ســاالنه باعــث هــدررفت مقــادیر زیــادی از آب و خــاك و بــروز 

شـود کـه بـرای جبـران بخشـی از ایـن های مالی و جـانی فراوانـی در کشـور میخسارت

. (1395شـود )نـورعلی و قهرمـان، هـا اجـرا میدر آبخیز ۲اقدامات آبخیزداری ،هاخسارت

اجرای اقدامات آبخیزداری مستلزم طراحی جامع و اجرای دقیق اقدامات بوده و اغلـب بـه 

ی الزم )به استثنای شرایط بحرانی( و وسعت زیـاد های اقتصادی و امکانات فنلحاظ هزینه

هـا پذیر نیسـت و شکسـت آنهای آبخیز، اجرای این اقدامات در سراسر حوزه امکانحوزه

های طبیعـی مـوثر نیسـت بلکـه موجـب سـلب اعتمـاد تنها در کاهش خسارات پدیـدهنه

)خسروشـاهی و های بکاررفته در مدیریت آبخیز خواهـد شـد آبخیزنشینان از کارایی روش

از جمله اهداف اجرای اقـدامات آبخیـزداری، . (1394؛ مقدسی و همکاران، 1384ثقفیان، 

آب، کنترل رسوب، تامین آب آبخیزنشینان در پـایین  و هدررفت فرسایش با مبارزه و مهار

دامـی، حفـ   و گیاهی از اعم افزایش تولیدات آبخیزهادست، افزایش درآمد آبخیزنشینان، 

ها در و سیالب خاك از فرسایش حاصله از منابع آب و خاك وکاهش خسارات ناشیمنافع 

                                                                                                                               
1- Mendoza and Parabhau  

2- Watershed management practices 



 مقدمه و هدف

 

 .(۲00۷و همکاران،  1باشد )شیاهحوزه می

  ارزیابی کمی و کیفی اقدامات آبخیزداری -1-2

دلیل وجــود منــافع هــای آبخیـزداری بــهگــذاری طرحنمــودن و ارزششناسـایی، کمی

در  یسـتیمحقـق با بـوده واغلب دشوار  ستقیم،در کنار عواید م غیرمستقیم و غیرملموس

گذاری اقدامات صورت گرفته و و ارزش اثرات مودننهای مورد استفاده در کمیمورد روش

ای آبخیزداری اطـالع کـافی داشـته باشـد تـا بتوانـد هموفقیت برنامه معیارهایچنین هم

و در نهایت قـادر بـه ارزیـابی  نمایدگیری کرده و با هم مقایسه های مورد نیاز را اندازهداده

منظـور درك نتـایج اقـدامات  بـه. (13۷6، نـژاد)نجفی باشـد حمنافع حاصل از انجام طـر

اجتمـاعی و زیسـت  -هـا در حـل معضـالت و مشـکالت اقتصـادیآبخیزداری و تـاثیر آن

هـای آبخیـز هـای آتـی در حوزهاین اقدامات جهت بهبود فعالیت 2محیطی منطقه، ارزیابی

هـای مناسـب تـوان روشبر اساس نتـایج ارزیـابی اقـدامات آبخیـزداری می. ی استضرور

عملیات آبخیزداری را شناسایی کرده و برای حف ، احیـا و اصـالح منـابع آب و خـاك در 

در ارزیـابی میـزان . (1394سایر آبخیزهای مشابه استفاده نمود )احمدآبادی و همکـاران، 

اجرای اقـدامات آبخیـزداری و قبـل از ایـن اقـدامات  ارتباط بین تغییرات مشاهده شده با

های آبخیزداری با شود و هدف از آن کنترل، اصالح و تعیین میزان انطباق طرحبررسی می

 هـایفعالیت اجرای .(۲006و همکاران،  3باشد )بودناراهداف تعیین شده و ارائه راهکار می

اجتماعی ناشـی از  و های اقتصادینزیا گرفتن نظر در با و آبخیزداری، خاك و آب حفاظت

باشد ناپذیر می اجتناب و ضروری تخریب آبخیزها، دلیلبه هاسیالب وقوع و فرسایش خاك

هدف علم آبخیـزداری هـم، ایجـاد تعـادل بـین نیازهـای . (139۲)مهردوست و همکاران، 

ایجـاد  انسان و حف  آب وخاك، کاهش بار آلودگی و یا حفاظت از منابع طبیعی همراه بـا

تر منابع در برابر اثـرات انسـانی و طبیعـی اسـت و ایـن اهـداف فقـط پذیری بیشانعطاف

منظور توسعه تولیدات کشاورزی نبوده بلکه شامل نگرانی اقتصادی و اجتماعی سـاکنان به

بـه جبـران  قـادر فقط علـم آبخیـزداری ولی .(۲004، 4باشد )تامرو مسائل سیاسی نیز می

سیالب نبوده و در این راسـتا نیازمنـد مشـارکت  خاك و تولید سایشفر ناشی از خسارات

                                                                                                                               
1- Shieh 

2- Assessment 

3- Bodnar 

4- Tomer 
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نهـاد و مـدیران سیاسـی و های مردمهای دولتی، سازمانهای آبخیز، سازمانساکنان حوزه

هـای حفاظـت از از طرفـی انتخـاب روش .(139۲اقتصادی است )مهردوست و همکـاران، 

باشـد ها میتعدد و پیچیده سیسـتممنابع و اکوسیستم طبیعی نیازمند پردازش اطالعات م

های آبخیـزداری ریزیهـا و برنامـهچنین موفقیت در طرحهم .(۲009، 1)راندهیر و شریور

نیازمند ارائه اهداف چندمنظوره در سطوح مختلف فنی، اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادی و 

 .(1394باشد )مقدسی و همکاران، غیره در داخل و خارج از آبخیز می

 ابی مشارکتی اقدامات آبخیزداریارزی -1-3

 پایـدار یتوسـعه مهم هایجنبه از که یکی شونده تجدید طبیعی منابع احیای و حف 

 پـذیر امکـان منـابع، این نفعانمشارکت ذی های تحققباشد، بدون درك واقعی زمینهمی

 از اعمریزی فرآیند برنامه سازیمنابع طبیعی، شامل بهینه در مفهوم مشارکت .شد نخواهد

 نفعـانمـردم و همـه ذی همیاری و با کمک هاارزشیابی اجرای پروژه و نظارت طرح، تهیه

گیری های مهم در تصمیمبحث مشارکت یکی از جنبه .(1389 است )موسائی و همکاران،

. (۲009باشد )رانـدهیر و شـریور، گروهی بوده و در مدیریت اکوسیستم امری ضروری می

 آوریدر جمـع هاهزینـه ریزی و مدیریت آبخیـز سـبب کـاهشامهمشارکت جامعه در برن

 اعمال و اعضای جامعه، نظارت هماهنگی تدوین قوانین، توافق و راهکارها، اطالعات، تعیین

عبارتی درگیر کـردن آبخیزنشـینان به /(199۲، 2 تیلورگردد )سینگلتون و بهتر قوانین می

در مدیریت آبخیز، عالوه بر بهبود سرمایه انسانی باعث بهبود سرمایه اجتمـاعی و انسـجام 

گونـه  هـر شـامل مشـارکت عمـومی .(۲001و همکـاران،  3 گردد )راونبورگاجتماعی می

یــا  و گذاریریــزی، سیاسـتاســت کــه عمـوم مــردم را در حـل مســاله، طرح فرآینـدی

کـه  شـودمی تصمیماتی به منجر مردم دخالت عموم همکاری و. دهد دخالت گیریصمیمت

 محلـی و نیازهـای همچنـین پاسـخگوی هسـتند، جامعـه برخـوردار و تعهد از پشتیبانی

 زآبخیـ حوضـه .(1390زاده، های جامعه هستند )شـیخ و مصـطفیخواسته کنندهمنعکس

 .شـودیم یتلقـ تیریو مـد یزریبرنامـه واحد عنواناست و به ایو پو دهیچیپ یستمیاکوس

را در فرآینـد  یو سـازمان یکیاکولـوژ ،یکـیزیف ،یاقتصـاد ،یاجتمـاع ،فنیتمام ابعاد  دیبا

ابعـاد روابـط متقابـل و  نیـا نیکـه بـ ییاز آنجـا. حوزه لحاظ نمود تیریو مد یزریبرنامه

                                                                                                                               
1- Randhir and Shriver  

2- Singleton and Taylor 

3- Ravnborg 



 مقدمه و هدف

 

ضـرورت  زیـآبخ ک ارچهی تیریمد کردیآنها رو سازیهماهنگ یوجود دارد، برا ایدهیچیپ

 شـوندیروبـرو م یو اطالعـات مختلفـ هانهیبا گز زیآبخ تیریدر مد نفعانیمعموال ذ .دارد

 دیـبا نیهمچنـ .آنها دشوار خواهد بود یبرا طیشرا نیدر ا یرگیمیکه اغلب تصم ینحوبه

دخالـت کننـد و  یرگیمیاجازه داده شود به صـورت فعاالنـه در فرآینـد تصـم نفعانیبه ذ

 .ندیاظهار نما یرگیمیمراحل تصم هیرات خود را در کلنظ

 کلیات -1-4

 نیمرخ اجتماعی -1-4-1

ریزی آبخیزداری است و در شناسـایی یک ابزار مفید در فرآیند برنامه 1نیمرخ اجتماعی

سـازی ایـن اطالعـات در هـا و خالصهآوری اطالعـات در مـورد آنمسائل اجتماعی، جمع

نیمـرخ اجتمـاعی یـک مجموعـه داده را شـامل . مدیریت آبخیز حائز اهمیت خواهـد بـود

جامعـه و افـراد . کنـدتی را توصیف میهای جامعه و افراد منطقه مطالعاشود که ویژگیمی

کنندگان از زمـین، مورد مطالعه در نیمرخ اجتماعی در یک آبخیز شامل مالکان و اسـتفاده

تهیه یک نسبت . های عمومی استفعاالن اقتصادی، ساختارهای دولتی و سیاسی و نگرش

 (:1998و همکاران،  3باشد )کریگتونشامل مراحل زیر می 2نیمرخ اجتماعی

 .گیری که بایستی روشن و صریح باشدعریف موضوع و یا هدف تصمیمت

 .گیری درگیر هستندهایی که در تصمیمها و سازمانمعرفی افراد، گروه

کنندگانی کـه منـافع اقتصـادی نحوی کـه، مشـارکتگیرندگان بـهبندی تصـمیمگروه

 .شوندبندی مییکسان دارند با هم گروه

ها توزیع قدرت به وضوح ای باشد که در آنگیری باید به گونهتصمیمهای ساختار گروه

کنندگان غیرمعمول از یـک بخـش باشـند، در ها نباید شامل مشارکتگروه .منعکس شود

کنندگان دارای اگر یک گروه از مشـارکت .غیر این صورت ساختار قدرت دقیق نخواهد بود

کنند تا ساختار کـل قـدرت وچکتر تقسیم میهای کقدرت زیاد بودند، آن گروه را به گروه

 .دقیقا بازتاب یابد

کننده نسبت به برتری موضوع، قدرت و یا تـاثیر روی تصـمیم و برای هر فرد مشارکت

 .شوداهمیت آن امتیازاتی در نظر گرفته می

                                                                                                                               
1- Social Profile    

2- Social Profile Ratio 

3- Creighton 



 گیریارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری با هدف تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم ۲۲

 

کننده بر اساس امتیازات برتری، قـدرت و دهی کلی برای هر یک از افراد مشارکتوزن

 .پذیردوع صورت میاهمیت موض

 .گرددکننده محاسبه مینسبت نیمرخ اجتماعی برای کل افراد مشارکت

سازی مسائل اجتمـاعی مـدیریت آبخیـز آوری و خالصههدف از نیمرخ اجتماعی جمع

)مـک درمیـد  باشدریزی آبخیزداری میگیری آگاهانه توسط کمیته برنامهمنظور تصمیمبه

 .(۲001، 1و بارنستابل

های نسبت نیمرخ مدیریتی، تعیین عوامل مهم و تاثیرگذار در مشارکت اهمیت ازجمله

مشـارکت عمـومی  های آبخیزداری بوده و نقـش بسـزایی در ایجـاد انگیـزهاجتماعی طرح

که توسط انستیتوی منـابع  2های مشارکت عمومیدر تکنیک .نشینان خواهد داشتحوضه

کلی تعیین نسبت نیمرخ مدیریتی پرداخته ( تهیه شده است به مراحل 1998آب آمریکا )

 .شده است

 

 پژوهش یهاسؤال -1-5

کدامیک از تاثیرات اقدامات آبخیـزداری در ایجـاد انگیـزه بـرای مشـارکت و حمایـت از  .1

 مدیریت آبخیز موثرتر است؟

انجام این عملیـات  گیری برای انجام عملیات آبخیزداری و نحوههایی در تصمیمچه گروه .۲

 خواهند بود؟موثر 

 ؟رای انجام عملیات آبخیزداری موثر هستندهای مختلف بچه فاکتورهایی در انگیزه گروه .3

گیر در های مختلـف تصـمیمتوان میزان تاثیر گروهآیا با تهیه نسبت نیمرخ مدیریتی می .4

 مدیریت آبخیز را تعیین نمود؟

دامات آبخیـزداری دارای های مدیران، آبخیزنشینان، آموزش و اجرا در اقکدامیک از گروه .5

 نفوذ بیشتری هستند؟

 

 های پژوهشفرضیه -1-6

 فرهنگی و ساختاری موانع برخی شناخت به حاضر تحقیق در مطالعه مورد هاییهفرض

                                                                                                                               
1- McDermaid and Barnstable 

2- Public involvement techniques 



 مقدمه و هدف

 

 : که ترتیب بدین گرددبر می ییمشارکت روستا ارزیـابی طـرح اجـرای بر موثر

بین تاثیرات اقدامات مختلف آبخیـزداری در ایجـاد انگیـزه بـرای مشـارکت و  .1

 .رابطه وجود داردحمایت از مدیریت آبخیز 

 گیری برای انجـام عملیـات آبخیـزداری و نحـوههایی که در تصمیمگروه ینب .۲

 .رابطه وجود دارد ،انجام این عملیات موثر خواهند بود

هـای مختلـف بـرای انجـام عملیـات گروهبین فاکتورهـای متعـدد در انگیـزه  .3

 .آبخیزداری رابطه وجود دارد

گیر در مدیریت آبخیـز های مختلف تصمیمبین نسبت نیمرخ مدیریتی و میزان تاثیر گروه

  .رابطه وجود دارد

 اهداف پژوهش -1-7

هـای گیری و اجـرای فعالیتهای موثر در تصمیمتعیین گروه حاضر تحقیق یهدف اصل

شـرح  یندهداف این تحقیق بـا لذا. باشـدکندی ارومیه میآبخیز امام در حوزه آبخیزداری

 است:

تاثیرات اقدامات مختلف آبخیزداری در ایجاد انگیزه بـرای مشـارکت و شناسایی  -1

 .حمایت از مدیریت آبخیز

 گیری برای انجام عملیات آبخیـزداری و نحـوههایی که در تصمیمگروهشناسایی  -۲

 .موثر خواهند بود انجام این عملیات

هـای مختلـف بـرای انجـام عملیـات فاکتورهای متعدد در انگیزه گروهشناسایی  -3

 .آبخیزداری

هـای مختلـف و تعیین نسـبت نیمـرخ مـدیریتی و میـزان تـاثیر گروه شناسایی -4

 .گیر در مدیریت آبخیزتصمیم

 های مختلف موثر شامل مدیران، آبخیزنشینان، آموزش و اجرا درگروه شناسایی -5

 اجرای اقدامات آبخیزداری.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-8



 گیریارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری با هدف تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم ۲4

 

 توجه ویژه به بحث مدیریت منابع طبیعی -1-8-1

 طبیعـی منابع از صیانت و حف  در آبخیزداری و طبیعی منابع مدیریت یگاهنقش و جا

 کشـور و توسـعه سـازنده عناصـر ینکـها .گرفتـه اسـت رقــرا توجـه مورد اخیر سالیان در

 فکـری یلد از اهم مسـاگیـر قـرار ارزیابی و شناخت مورد عناصر این بین موجود تعامالت

 و نقــش میــان، ایــن در .باشـدیکشورهای در حال توسعه و جهان سوم م گرانپژوهش

 هـایمقیاس در سیاسـی و اجتمـاعی اقتصـادی، هایتوسـعهه روستاها در فرآینـد جایگـا

 چـون روسـتایی مناطق نیافتگی توسعه یامدهایو پ المللـیبـین ملـی، ای،منطقـه محلی،

 نشـینییه، حاشمهـاجرت بیکـاری، جمعیـت، یعسـر رشـد فزاینده، نابرابری گسترده، فقر

 گردیـده شهری توسعه بر آن تقدم حتی و روستایی توسعه به توجه موجب غیره، و شهری

 مناطق به توجه ضرورت توسعه، فرآیند در انسان محوریت یده، طرح اترتیـب بـدین .است

 هـدف عنوانبـه هـم کـه یهستند، انسـان انـسانی عظـیم نیروی از برخوردار که روستایی

 ینبـد .بخــشدمـی اهمیــت را شــود،مـی محسـوب توسـعه ابزار ترینمهم هم و توسعه

 ایــن در .شــودمـی برابـر دو روسـتاییان مـشارکت اهمیـت روسـتایی مناطق در ترتیب،

 در و آبخیــزداری طبیعــی منـابع ییهای مشـارکت روسـتاب طرحمناسـ اجـرای راسـتا،

 یبررسـ .برخوردار شـده اسـت چنـدانی دو اهمیـت از اخیـر دهـه در ملـی منـابع حفـ 

ا هــطـرح این در روستایی مشارکت فرآیندهای اجرای بر موثر فرهنگی و ساختاری موانع

 تـوانیدارد کـه م اهمیـت حـد آن تـا اجرایـی، مناسب راهکارهای به یابیمنظور دستهب

 و نهادهــا در را روســتایی مشــارکت بــر یرگــذارع تاثمنـــاب بررســـی پیرامـــون را بحثـــی

های مشـارکت حطــر اثربخــشی و ســرعت بتــوان تـا گرفت نظر در جامعه هایساخت

 رایـج هایروش با توانمی ترتیب بدین. کرد چندان دو پایدار توسعه روند در را ییانروستا

 یدسترسـ هـاارگانالن نهادها و ئوآوری اطالعات به نقطه نظرهای مسی با جمعامـصاحبه

 بدسـت تعمـق بـا یهای مشارکتهای گمشده طرحهحلقـ در را مـشارکتی موانـع و یافـت

 نقش مردم یه مشارکتتوسـع اهـداف بـه نیـل در موانـع شـناخت اینکه از آگاهی با آورد،

 .دکنمی ایفا را بسزایی

 

 

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه -2-1

 

های مختلف اقتصادی از کشور و نیاز به توسعه در زمینهینده جمعیت در آرشد فز

یابی به های روستایی و شهری، دستگاهجمله کشاورزی و دامداری و توسعه سکونت

های مخرب های طبیعی را اجتناب ناپذیر ساخته و از سوی دیگر فراوانی وقوع سیلعرصه

ها و مراتع، کاهش نگلهای جوی کشور، نابودی جهمراه با از دسترس خارج شدن ریزش

خیزی اراضی و سایر مسائل و مشکالت دیگر، از جمله مشکالتی است که ضرورت حاصل

 .سازدتوجه ویژه جامع، به آبخیزها را نمایان می

 پیشینه پژوهش -2-2

 مطالعات خارج از کشور -2-2-1

دم های مسـکونی از عمـوم مـر(، در بررسی نیاز به صدور دفن زباله8199 (15 کتهیث

 .کننده نسبت نیمرخ سیاسی را برآورد کردگروه مشارکت 8در ایاالت متحده آمریکا، برای 

دهنده توافق زیاد برای نسبت نیمرخ سیاسی در این مطالعه نشان ۷1/1عدد محاسبه شده 

ایـن مطالعـه  .عبارتی پذیرش موضوع توسط جامعه بوده استبا موضوع مطرح شده و یا به

هـا از موضـوع مربـوط بـه آژانـس حمایـت از تـرین حمایتکـه بیشچنین نشـان داد هم

زیست محلی و شهروندان بوده اسـت و بـا وجـود مخالفـت های محیطزیست، گروهمحیط

                                                                                                                               
15- Heathcote 



 

 

 .کنندگان نیـز دارددولت فدرال، حمایت از این موضوع بستگی به حمایت سـایر مشـارکت

 چنـد رویکردهـای بـرایخود در آفریقای شـرقی  (، در تحقیقات۲004ژرمن و همکاران )

 مشـارکتی حوضـه، آبخیزداری بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مـدیریت مدیریت در جانبه

نمـوده  گیریتصمیم گروهی صورتبه زمین کاربران تا کندمی مجبور را کنندگانمشارکت

 طبیعـی منـابع مـدیریت در حـل مشـکالت ذینفعان در جهت بهبود مشارکت مذاکرات و

 از اسـتفاده سـناریو ( ، در بررسی توسعه۲005) 16 سل و جاکوبزجی .مشترك هدایت شود

هاول به  رودخانه حوضه در حوضه مدیریت برای ابزاری عنوانبه ذینفعان مشارکت و زمین

 بـه مربـوط مسائل( WFD) 17اروپا دستورالعمل اجرای این نتیجه رسیدند که در چارچوب

 آوردندسـت بـه و آلـودگی کـاهش منظـور به رودخانه هایحوضه در را زمین از استفاده

 سـطحی، هـایآب در مناسـب محیطـیزیسـت  پتانسیل یا خوب محیطی زیست وضعیت

 ایجـاد در ذینفعـان همـه فعـال مشارکت به چنین نیازهم WFD)) .دهند قرار توجه مورد

 چگـونگی کـه داد نشـان نتـایج ایشـان .دارد خود اهداف به دستیابی برای رویکرد بهترین

 و زمــین از اســتفاده تغییــرات اثــرات بررســی بــرای توانــدمی ســناریو تحلیــل و تجزیــه

 18دارگـوت و همکـاران .شـود اسـتفاده سـناریوها نتـایج ارزیابی برای ذینفع هایمصاحبه

هـا، در عملیات و هاآبخیـزداری سیاسـت مـدیریت (، در کتاب خود به نام رویکـرد۲008)

ها و رویکردهای مدیریت سیاست حلراه بهترین آبخیز، قانون مدیریت و سیاست چارچوب

( الـف) :ویـژه بـه داننـد،می قـانونی چهـارچوب و کننـدهحمایت سیاست یک آبخیز را در

 نهـادی تـدارکات( ب) کنند؛می تسهیل را مشارکتی و غیرمتمرکز توسعه که هاییسیاست

 و دهـد؛یکدیگر را می با همکاری برای سطوح همه در دولتی هایسازمان تشویق اجازه که

 و مقـررات و قـوانین کننـدهمنعکس طبیعی کـهمنابع  به دسترسی برای رویکرد یک( ج)

 (، در تحقیـق خـود مبنـی بـر ارزیـابی۲009راندهیر و شریور ) .است محلی هایمشاورت

 یـک (DAPPروش ) به این نتیجه رسیدند کـه 19(DAPPقیمت به روش ) بدون توجیهی

 ارزیــابی بــرای مشخصــی دارد و بنــدیبــوده و اولویت غیرمســتقیم و مشــارکتیغیر روش

 اسـتفاده جهت آسان نسبتا روشی حوضه بوده و مختلف هایویژگی گروه جهت ترجیحات

بـرای  را ذینفعـان بـین اطالعـات ذینفعـان بـوده و تبـادل ترجیحـات از ترکیبی است که

 عنـوان به است ممکن و کندمی گروهی هماهنگ توافق به رسیدن جهت فردی ترجیحات

                                                                                                                               
16- Jessel & jacobs 

17- Water Framework Directive 

18- Darghot 

19- Deliberative Attribute Prioritization Procedure 
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کـه  روش ایـن .شـود طبیعی استفادهمنابع مدیریت برای گیریتصمیم از حمایت ابزار یک

آمریکـا  متحـده ایـاالت ماساچوسـت واقع در غـرب Chicopee آبخیز حوضه مطالعات در

 منظوربـه حوضـه نقـص هـایذیـربط ویژگی نماینـدگان شده است نشان داد که استفاده

 از اسـتفاده با را معیاره چند تحلیل و تجزیه که یک DAPP ترمیم به نیاز برای بندیطبقه

 مطالعـه ایـن .کندمی گروهی ترکیب توافق به دستیابی برای فرآیند یک با جفتی مقایسه

های اختصـا  وزن با مقایسه در وزن کند و مقادیرمی بررسی را فردی اولویت بین ارتباط

مشـابه  هایگروه اعضای چهره توسط به چهره اطالعات تبادل و بحث فرآیند از پس یافته

 (، در تحقیـق خـود بـا هـدف مـدیریت۲009و همکاران ) 20مک داف .نمایدرا بررسی می

اطالعـاتی،  نیازهـای و نگرش عمومی، فلوریدا عنوان کردند که دانش شمال در آبخیزداری

 مـدیریت در عمـومی مشـارکت بـه بـر نیـاز با تأکید فلوریدا در آب مدیریت هایسیاست

 سـاکنان -کلیـدی دارانسـهام از زیسـت محـیط سواد مورد در اما است، آبریز هایحوضه

و همکـاران  21کریسـتین فلـورس .شـودمی اسـتفاده تفریحـی کاربری هایگروه و نزدیک

آبخیز  مدیریت راهبردهای سازیموفقیت پیاده در اجتماعی علوم (، با مطالعه نقش۲015)

آبخیـز  آبخیز به این نتیجه رسیدند که مدیریت مدیریت حوضه با اجتماعی علوم و ترکیب

 بـا افرادی است که رفتارهای در تغییرات به وابسته آب کیفیت شرایط در تغییرات و موفق

 انـواع تـأثیر تحـت فـردی رفتارهـای .شـوندمی مدیریت طبیعی منابع دیگر و آبخیزداری

اجـرای  بـرای بایـد کـه اقتصـادی اسـت و نهـادی روحـی، اجتمـاعی، عوامـل از مختلفی

 تحلیـل و تجزیـه هایروش .شوند آبخیزداری شناخته مدیریت هایاستراتژی آمیزموفقیت

که  دیگران با هماهنگی درجه و هابرنامه جریان ارائه گستردگی درك تواند براینهادی می

مسـائل آب،  بـا رفتـار پـذیری ارتبـاط افـزایش بـرای .شـود هستند ارائه آبخیز حوضه در

 مخاطبـان در آن کـه ارتبـاطی باشـد هایشـامل اسـتراتژی باید آبخیز مدیریت هایطرح

  .گیرندمی قرار مورد هدف خا 

 مطالعات داخل کشور -2-2-2

های نسبت نیمرخ مدیریتی، تعیین عوامل مهم و تاثیرگذار در مشارکت ازجمله اهمیت

مشـارکت عمـومی  ایی در ایجـاد انگیـزههای آبخیزداری بوده و نقـش بسـزاجتماعی طرح

جایگـاه (، در تحقیقـی تحـت عنـوان 138۲و همکاران ) بقایینشینان خواهد داشت. حوزه

                                                                                                                               
20- Mcduff 

21- Kristin Floress 



 

 

های طـی دهـهبه این نتیجـه رسـیدند کـه های آبخیزداری های مردمی در طرحمشارکت

 اگرکه  شده استعنصر کلیدی در توسعة روستایی قلمداد عنوان یک بهگذشته، مشارکت 

 .موفقیت آن تضمین خواهـد شـد ،یند توسعه گنجانیدآطور معناداری در فربتوان آن را به

اجتماعی  ی،گروه لمعوا که معتقدند (1384) و کوهی و همکاران (138۲تقوی ) و یکوه

 ســطح نگرشــی، فرهنگــی، اجتمــاعی(، آگــاهی و اجتمــاعی انســجام اجتمــاعی، )رضــایت

یت تولید خانوار و نوع محصول ع، وضلنوع شغ ار،د خانوع، بلیت تأهعوض ،نس ،تحصیالت

 هسـتند. مـثثر روسـتایی توسعه هایطرح در ییانروستا یداقتصا مشارکت در کشت یرز

 هـایطرح در یب مشارکت مردمـجل مناسب هایروش تجزیه و تحلیل (، به1385) ییبقا

 ینه بـکـ رسـید نتیجـه ایـن بـه یو .ز زرچشمه پرداخته استآبخی حوضه در آبخیزداری

 روستاییان نگرش و یافراد، آگاه اجتماعی پایگاه کشاورزی، فعالیت سابقة سن، متغیرهای

مثبـت و  رابطـه روستاییان مشارکت میزان وابسته متغیر و یزداریآبخ هایطرح به نسبت

 در روسـتاییان مشـارکت یـزانمـثثر بـر م عوامل (،1386ی )صالح دارد. وجود دارییمعن

دانسـته و  اقتصـادی و اطالعـاتی -ارتبـاطی فردی، ادراکی، عوامل را آبخیزداری هایطرح

روش  از مهمـی بخـش ذینفعـان تعیین ترجیحات برای استفاده مورد بیان کرد که فرآیند

 نگـرش یبررسـدر تحقیق خود در رابطه با  (،1388)درش محامهر و نشدااست.  مشورت

 به ایـن نتیجـه رسـیدند روستاییاجتماعی توسعه  مشارکت به نسبت روستائیان اجتماعی

ان وجـود روستایی یاعمو مشارکت اجت اجتماعی بین انسجام داریینعمثبت و م طهکه راب

ــل. دارد ــق در (،1389) پوریمانس ــود تحقی ــتان در خ ــارس اس ــ ف ــب  میــزان یه بررس

 ئـهبا ارا وی است. پرداخته یعیت جامع منابع طبمدیری در پایدار توسعة و پذیریمشارکت

 صورت در آبخیزداری یهات که در پروژهاس رسیده این نتیجه به آن یابینامه و ارزپرسش

درصـد  ۷0ن میـزا به آبخیزداری، عملیات اجرای از قبل ترویجی-یآموزش هایسکال ارایه

 در که است این دهندهنشان یقج تحقچنین نتایهم یافت. خواهد افزایش مردمی مشارکت

 اند.داشـته را آبخیـزداری هـایطرح فوایـد و اجرا ینهزم در زمال آگاهی اهالی فوق، منطقه

 هــایطرح در یانل مــثثر بــر مشــارکت روســتائعوامــ روی یامطالعــه(، 1389) یمحمــد

 تحـت هـاییطرح چنـین در یانت روسـتائمشارک گرفت که نتیجه و انجام داد یزداریآبخ

 پایگـاه و دولـت بـه وابسـتگی یـان،مجره بـ اعتمـاد روسـتائیان، انگیزه نظیر یر عواملتأثی

عوامـل (، در بررسـی 1389و همکـاران ) موسائی. ددار قرار روستائیان یاقتصاد-اجتماعی

های آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان تـرویج منـابع برداران در طرحمثثر بر مشارکت بهره

 کـه یکـی از ـنبا توجه به ایبه این نتیجه رسیدند که طبیعی و آبخیزداری استان فارس 
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Abstract 

Social profile is a useful tool in the watershed management process, and it 

will be important to identify social issues, collect information about them and 

summarize this information in watershed management. Determining the social 

profile can determine the position of different people, such as managers, 

experts and operators in the decision-making process, participation and 

implementation of water management projects. In this regard, the purpose of 

this study is to determine the social profile of the Imam-Kandari watershed of 

Urmia. First, the effect of watershed management on runoff, sediment, 

vegetation and erosion was determined using data from field modeling and 

evaluation. The results are available to people with different views and 

positions in the design, decision making and implementation of water 

management projects. Based on the research methodology, questions were 

asked to determine the position of people, their power and the importance of 

their presence in the process of water management. After collecting data, the 

indexes of the ratio of social profile were calculated for different individuals. 

According to the results, it can be said that according to the position, strength 

and importance of the presence in projects, the managers, experts and 

watersheds are the most important, which shows the role of people in 

planning and decision making for implementing watershed projects in the area 

of Imam Kennedy. Public participation involves any process that involves the 

general public in problem solving, planning, policy making, or decision-

making. Co-operation and involvement of the public lead to decisions that 

have the support and commitment of the community, as well as respond to 

local needs and reflect the demands of the community. Participation of the 

community in planning and management of watersheds reduces the costs of 

collecting information, determining solutions, agreeing and codifying laws, 

coordinating community members, monitoring and enforcing laws. In 

particular, the involvement of watersheds in the management of watersheds, 

in addition to improving human capital, improves social capital and social 

cohesion.                        
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