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 :چكیده 
. پذیر خواهد شد هاي منابع طبيعي مستلزم یکپارچگي اقدامات، همراه با پذیرش و مشاركت مؤثر مردم امکان مدیریت صحيح و پایدار عرصه

ها، كارشناسان و  هاي برون سازماني در مدیریت عرصه ماهنگي درون سازماني و ارتباط تنگاتنگ مسائل مرتبط با برخي از دستگاهفقدان ه
هاي مدیریت یکپارچه مشاركتي منابع طبيعي رهيافتي است كه  مدیران را بيش از پيش بر این باور مصمم كرده است كه اجراي طرح

المللي و ملي این مهم را به  از سوي دیگر تجربيات بين. مان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور قرار گيردضرورت دارد در دستور كار ساز
ها با مشکل  ها و پروژه بخشي طرح اندركاران، مدیریت پایدار منابع طبيعي ميسر نشده و اثر كه بدون مشاركت تمامي دست  اثبات رسانده

 . جدي مواجه خواهد شد
هاي منابع طبيعي با  اجراي طرح"با تأكيد معاون محترم وزیر و ریاست سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور در مقطع فعلي    

 17/11/33مورخ  37253/1/33بعنوان سياست اصلي سازمان مد نظر قرار گرفته كه این مهم از طریق بخشنامه شماره  "مشاركت مردمي
به سياست هاي كلي محيط زیست را ابالغ فرمودند و در اولين بند  22/10/39راستا مقام معظم رهبري بتاریخ  در این. ابالغ شده است

بوم بویژه با  مبتني بر توان و پایداري زیست( از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زیستي)مند منابع حياتي مدیریت جامع، هماهنگ و نظامنقش 
به همين علت اداره كل . قي و ساختاري مناسب همراه با رویکرد مشاركت مردمي تاكيد فرمودند افزایش ظرفيت ها و توانمندي هاي حقو

منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل پس از بررسي هاي الزم حوزه آبخيز درویش چاي سرعين را به جهت امتيازات گردشگري و مکاني 
 . اجراء معرفي نموده است مناسب براي احداث پارك آبخيز بعنوان حوزه پایلوت جهت 

مدیریت صحيح و پایدار ، سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري ، مشاركت مردم ، حوزه آبخيز ، درویش چاي ، پارك :  واژه هاي كلیدي 

 آبخيز
 

   :مقدمه 
هاي منابع طبيعي با در  هاي آبخيز، توجه به این نکته مهم است كه اجراي طرح صرفنظر از مسائل فني حاكم بر مدیریت یکپارچه حوزه  

لذا ضرورت . هاي موضوع را دوچندان خواهد نمود اي كه وجود دارد، خود پيچيدگي نظر گرفتن مشاركت، به سبب مالحظات متعدد و گسترده

گيري از  و الگوي اجرایي مناسب طراحي و با بهره "سازمان كار"،  "هاي منابع طبيعي با مشاركت مردمي طرح"رایي شدن دارد تا براي اج
از طرف دیگر در . نفعان در امر مدیریت منابع طبيعي جلب و اجرایي گردد المللي فعال، مشاركت تمامي ذي هاي بين تجربيات گذشته و پروژه

البته توجه به این . باشد ده مالك عمل ميهاي انتخابي، شرح خدمات تهيه ش صورت كمبود اطالعات مورد نياز و لزوم مطالعه جدید در حوزه
هاي مطالعاتي بوده و لزوماً نياز به مطالعه تمامي موارد در هر حوزه  نکته حائز اهميت است كه این شرح خدمات یک فهرست كامل از بند

ي مورد نظر، نسبت به جرح و ها اقتصادي حوزه-هاي فني ادارات كل بایستي با در نظر گرفتن شرایط اكولوژیک و اجتماعي نيست و كميته
 . تعدیل آن اقدام نمایند

فرایند  درسازماني  درون و برون و تقویت همکاري ایجاد هماهنگي ،افزایي همهاي آبخيز از طریق  مدیریت یکپارچه و مشاركتي حوزه      
ایجاد سازمان كار و ساختار مناسب توسعه ع بوده و ماموریت این طرح جام و منابع موجود اعتباراتاز استفاده بهينه  ریزي و مدیریت و برنامه
 هاي آبخيز  سازي مدیریت یکپارچه و مشاركتي حوزه و پياده

هاي مردمي در مدیریت منابع طبيعي كشور از  مندي از توان جوامع محلي و تشکل اندركاران ، بهره جلب همکاري و مشاركت تمامي دست
 . ع و آبخيزداري كشور ميباشد راهبردهاي واقعي سازمان جنگل ها ، مرات
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 :مواد و روش ها 

 : روش كار 
 هاي دولتي نانهادها و سازم ازمنطقه مورد مطالعه  مطالعات قبلي انجام شده در حوزه وكليه آوري اطالعات مربوط به جمع اقدام به ابتدا

 ها كه اي از آن پایه مطالعه و خالصههاي  كليه گزارشهاي حوزه،  پس از بازدید مقدماتي از حوزه، جهت شناخت مشکالت و پتانسيل. گردید
 .ارایه گردیددر گزارش  ،رسد نظر مي ضروري به براساس اهداف مطالعه

هاي  چنين پتانسيل تنگناهاي موجود در حوزه و هم ،پایه هاي اطالعات حاصل از گزارش كسب نينچ با توجه به بازدیدهاي صحرایي و هم
 فرسایش و و كاربري اراضي ،خاك ژئومورفولوژي، گياهي، شيب، پوششهاي پایه از جمله از تلفيق نقشه .دیگرد بررسي  موجود در منطقه

از جمله نوع خاك، شيب، ميزان پوشش، نوع كاربري و  آنحاصل گردید كه با توجه به شرایط  مناطق همگن GISسيستم  محيط رسوب در
 .هاي مقدماتي جانمایي عمليات بيولوژیک تهيه گردید عمليات پيشنهادي بيولوژیک ارایه و نقشه …

)  مشاركت مردميخصوصا برداري بهينه از منابع ملي و  مشکالت و بهره توجيه اقتصادي طرح از نظر تاثيرگذاري بر نهایت لزوم توجه بهدر 
مورد بررسي قرار كه مهمترین اصل در اهداف نهائي طرح جامع ميباشد ، ( دولتي مشاركت جوامع محلي و همکاري و هماهنگي بين بخش 

  .گرفت

 : موقعیت حوزه پایلوت جهت اجراي طرح 
و سپس محدوده  بر روي نقشه توپوگرافي ترسيم گردید( درویش چاي سرعين ) ابتدا حدود طبيعي حوزه آبخيز  ،براي تعيين محدوده طرح
 . ردیدجغرافيایي منطقه تعيين گ

. عرض شمالي واقع شده است 30° 17' 99" ات 30° 12' 15"و  طول شرقي 90° 10' 22"تا  95° 90' 22" منطقه مورد مطالعه بين
 . باشد متر مي 9010متر و حداكثر ارتفاع آن   1927حداقل ارتفاع حوزه  باشد، ميهکتار  72/12035سطح حوزه مصوب پایلوت درسازمان 

 روستا       11: تعداد آبادي 

 خانوار 1312:  تعداد خانوار 

 نفر 7213: جمعيت 
 نفر در هر هکتار  27/1: تراكم جمعيت 

 نفر  093: تعداد بهره برداران بخش كشاورزي 
 %( 7/33)نفر  2111:  جمعيت فعال 

 %23:  شيب متوسط وزني حوزه 
 متر   2702:  ارتفاع متوسط وزني حوزه 

 ساعت   77/2:  زمان تمركز حوزه 
 درصد   11/2( :  كشيدگي)ضریب شکل 

 ميلي متر  920:  بارندگي متوسطه ساالنه 
 درجه سانتي گراد  2: دماي متوسط ساالنه 

 نيمه مرطوب سرد : اقليم منطقه 
 واحد دامي  23939:  تعداد واحد دامي در حوزه 

 كوچ رو –متمركز : شيوه دامداري 
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 : روش اجراء 
مدیریت چرخه شناسي رهيافت و فنون مشاركتي نظير  از روش "هاي آبخيز مدیریت یکپارچه مشاركتي حوزه"در اجرا و توسعه الگوي      

 Project"بر این اساس با تدوین چارچوب منطقي . شده استاستفاده  "Project Cycle Management"موسوم به  پروژه

Design Matrix" و برنامه عملياتي  Operation" "Plan of گردد روند اجراي طرح در یک چارچوب پویا مدیریت مي. 

     PCM (Project Cycle Management )ریزي،  شناسي یا تکنيک مدیریتي است كه از طریق تکرار چرخه برنامه یک روش
شناسي  این روش. بخشد را كنترل كرده و سطح آن را ارتقا مي عاملي هاي چند طرحهاي ذینفع، اجراي  اجرا و ارزیابي با مشاركت كليه گروه

ي پروژه رهيافتي  بطور كلي مدیریت چرخه. گيرد المللي جهت كنترل پروژه مورد استفاده قرار مي توسط بسياري از نهادهاي كارگزاري بين
بوده و منطقي بودن، سازگاري، شفافيت و حل مشکل از  هاي چند عاملي ریزي و نيز مدیریت مرحله اجرا در پروژه مشاركتي براي برنامه

ها،  اساس این روش بر گفتگوهاي دو جانبه و چند جانبه بين ذینفعان براي مشخص شدن عالیق، نگراني. هاي دیگر آن است ویژگي
ریزي كه با  در این روش برنامه. تاستوار اس... ریزي، آموزش و  هاي مشاركتي در زمينه تغيير نگرش برنامه انتظارات و نيز تشکيل كارگاه

 :تواند شامل هفت گام ذیل باشد گيرد مي اندركاران و ذینفعان صورت مي مشاركت دست
 ي  اندركاران مرتبط در حوزه گران بایستي كليه دست گر یا تسهيل اندركاران؛ در این گام تسهيل تجزیه و تحليل دست -گام اول

 .بندي نمایند طبقهآبخيز را شناسایي، تجزیه و تحليل و 

  هاي ارزیابي مشاركتي  اندركاران كه با روش تجزیه و تحليل مشکالت؛ با برگزاري جلسات مشترك با دست –گام دوم(PRA) 
 .شود بندي و تحليل مي اندركاران بررسي، جمع شود، مشکالت و معضالت موجود در حوزه از دیدگاه هر یک از دست اجرا مي

  شود ل اهداف؛ براي این منظور همچون گام دوم اقدام ميتجزیه و تحلي –گام سوم .   
  هاي ارزیابي مشاركتي،  اندركاران و با روش انتخاب پروژه؛ پس از تحليل مشکالت و اهداف با كمک كليه دست –گام چهارم

 .گردد بندي و انتخاب مي بندي، اولویت هاي پيشنهادي تبيين، جمع پروژه

  طقي پروژهطراحي چارچوب من –گام پنجم 
  ها  اندركاران در تمامي مراحل تهيه و اجراي طرح ارزیابي و پایش؛ ارزیابي و پایش مشاركتي با همکاري دست –گام ششم

 .ها بکار گرفته شود ها و پروژه ضرورت داشته و نتایج آن بایستي در بهبود و اصالح روش

  ارزیابي مشاركتي براي رفع مشکالت و نيل به اهداف تعيين شده   هاي اجرایي با روش ارائه برنامه اجرایي؛ برنامه –گام هفتم
 .گردد بندي مي تنظيم و به منظور تلفيق با نتایج حاصل از مطالعات توسط مشاور فني تبيين و جمع

 
   PDMباشد، همان  ابزار مدیریتي كه حاوي رئوس كلي برنامه پروژه و كليات آن مي

 (Project Design Matrix )است. PDM   هاي  مولفه. شود طریق پایش و ارزیابي اصالح ميحين پروژه ازPDM  از ندعبارت: 
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 PDMمراحل تجزیه و تحلیل به روش 

 
 نقشه نهائی حوزه پایلوت با كاربري هاي مربوطه 
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 :نتایج 
با عنایت به بررسي هاي فراوان و تلفيق و سنتز الیه هاي اطالعاتي در دسترس و پتانسيل وضعيت اجتماعي و اقتصادي محل ، اهداف 

 : اجرائي طرح بشرح ذیل خواهد بود 

 كيلومتر 22:  ایجاد كمر بند حفاظتي  -
 هکتار  2951: قرق  -

 هکتار  519: كپه كاري + قرق  -

 رهکتا 222: بذر پاشي + قرق  -

 متر مکعب  15335عدد به حجم   21:    سازه سنگي  -

 متر مکعب  395مورد به حجم  7( :      سبدهاي سيمي پر از مصالح سنگي  ) گابيون یا توري سنگي  -

 1هکتار  72: پارك آبخيز  -

 هکتار 3110( مدیریت چراي دام : ) سيستم هاي چرائي  -

 هکتار 03/7279:    مطالعات  -

 هکتار  219: بذر پاشي  -

 هکتار 211: كپه كاري  -

 هکتار  133: نهالکاري  -

 هکتار  225: مرتعکاري  -
 

 :  كه با اجرائي كردن اهداف فوق شاهد 
 ( آب ، خاك ، فلور و فون ) حفظ منابع پایه          

 حفظ و بهبود تنوع زیستي
 ارتقاء و بهبود معيشت جوامع محلي 

 كاهش فرسایش و رسوب و جلوگيري از بروز سيل  
 كاهش اثرات خشکسالي  
 افزایش بهره وري در منابع طبيعي  
 ( جنگل ها و مراتع ) افزایش سطح پوشش گياهي  

 افزایش منابع آب قابل استفاده 
 بهبود كيفيت آب شرب و كشاورزي  
 كاهش اثرات تغييرات اقليمي  

 ه خواهيم بود و این امر ميسر نخواهد بود مگر با روش مدیریت مشاركتي در منطق...    ترسيب كربن و
 

 مقاسیه مدیریت سنتی و مشاركتی 
 : روش مدیریت مشاركتي :                                                             روش مدیریت سنتي 

 همکاري با جوامع محلي                           اتکا به دولت                                               
 مدیریت با هزینه سنگين ، گران اما كم اثر                                     مدیریت با هزینه كمتر اما موثر تر 

 رفه نزاع و كشمکش                                                                    تفاهم و احترام دوط

                                                             
يعي و نمایش انواع پارك آبخيز به منظور كنترل سيل و هرزآب و استفاده بهينه از آنها ، جلوگيري از تغيير كاربري زمين ، گسترش فضاي سبز و تفرجگاههاي طب 1

 . پروژه هاي آبخيزداري به شهرستان ها احداث مي گردد 
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 تصميم گيري باال به پایين ، دیوان ساالري                                    مشاركت و كمک به برقراري مردم ساالري
 بع مدیریت بسته و متمركز                                                       همکاري ، به اشتراك گذاري مسئوليت هاي مدیریتي و منا

 بخشي نگري                                                                    مدیریت جامع و تلفيق برنامه ها 
 ناپایدار                                                                            پایدار 

 

 : منابع 
سازمان  -برنامه عمل براي مدیریت یکپارچه مشاركتي حوزه هاي آبخيز  1339شورایعالي جنگل ، مرتع و آبخيزداري تابستان  -

 جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور 

 مطالعات تفصيلي اجرائي حوزه آبخيز درویش چاي سرعين اردبيل  1333شركت مهندسي مشاور سازه آب شفق پایيز  -

 ي كلي محيط زیست كشور سياست ها 1339پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري پایيز   -

آموزش و ترویج سازمان جنگل  – 1339كارگاه آموزشي تسهيلگري ، رهيافت مشاركتي براي مدیریت جامع حوزه هاي آبخيز بهار  -
 ها ، مراتع و آبخيزداري كشور                              

 


