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  چکیده

افظان اصلی و عدم برخورداري از آبخیزداري سبب انزواي حهاي طرحعدم توجه به مشارکت مردمی در اجراي بسیاري از 

ها طرحبرداري از ، و بهرهاجرایی ،نهاد طی مراحل مختلف مطالعاتیو مردم ،دانش بومی ،هاي فکري، اجراییپتانسیل

ترین و هاي طبیعی به عنوان آساني امور مربوط به عرصهکید بر مشارکت مردم در کلیهأتت. به این منظور گردیده اس

هاي آبخیزداري فصل جدیدي از فعالیت این بخش در طرح خَیِّرینبدون شک مشارکت . این منابع است بهترین راه حفظ

صرفاً دولتی، به سمت آبخیزداري مشارکتی خواهد بود.  در کشور است. این امر گام مؤثري در تغییر نگاه از آبخیزداري

و سایر اقشار  خَیِّرینهاي مناسب مشارکت زمینهي عظیم دانش بومی آبخیزداري در اقصی نقاط کشور، و وجود گنجینه

نظر هاي فراوانی را در این بخش، متناسب با نیاز مردم ایجاد نموده است. مردم در امور مشارکت در سطح کشور، قابلیت

تاي در تأمین آب آشامیدنی روس خَیِّریناي موفق از مشارکت به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر اقدام به معرفی نمونه

ي این اثر بتواند عاملی مؤثر در ترغیب و نهادینه دشت استان فارس نموده است. امید است ارائهشهرستان زرینشور دره

  شدن این فرهنگ ماندگار و حسنه در جامعه گردد. 

  

  ها، مشارکتشور، طرح، درهیِّرآبخیزداري، خَواژگان کلیدي: 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  همقدم

هاي طبیعی این امر طبیعی در مناطق مختلف جهان، امروزه بر متخصصان عرصههاي کنونی منابع با توجه به بحران

هاي فعلی، و به ویژه در کشورهایی که با مشکالت اقتصادي و اجتماعی روبرو هستند، مشخص شده است که خروج از بحران

پذیر نخواهد بود. عدم وي امکانبدون در نظر گرفتن جایگاه و نقش اساسی انسان به عنوان عامل اصلی در مناطق تحت فعالیت 

هاي منابع طبیعی و آبخیزداري سبب انزواي حافظان اصلی منابع طبیعی و توجه به مشارکت مردمی در اجراي بسیاري از طرح

برداري از نهاد طی مراحل مختلف مطالعاتی، اجرایی، و بهرههاي فکري، اجرایی، دانش بومی، و مردمعدم برخورداري از پتانسیل

ي آتی جوامع محلی را در مراحل پس از اجراي طرح، به ویژه حفاظت و ها گردیده است. این مسأله همچنین کاهش انگیزهرحط

کید بر مشارکت مردم در أبا عنایت به موارد فوق، بیان این نکته ضروري است که ت ها را به دنبال داشته است.نگهداري از آن

ترین و بهترین راه حفظ این منابع است و شروع جدي آن به بع طبیعی به عنوان آسانهاي مناي امور مربوط به عرصهکلیه

-هاي مختلف مشارکت، با توجه به عالیق گروهگردد. از این دهه به بعد، تالش براي کسب دیدگاه و روشبر می 1930ي دهه

ي کشورهاي متعدد در ). تجربه1990و همکاران،  Lydenهاي مختلف اجتماعی به منظور بهبود شرایط محیطی شروع شد (

ها به تنهایی اثربخشی و کارآمدي الزم را ندارد و نیاز به تدوین و هاي دولتاقدام  ها و این زمینه حاکی از آن است که فعالیت

می، و که بتواند در عین مبنا قرار دادن نیازهاي جوامع محلی، بتواند فراگیر، سیستد شوریزي راهبردي احساس میرنامهب

آوري اطالعات، تعیین راهکارها، ها در جمع). مشارکت در جامعه سبب کاهش هزینهClayton ،2005دموکراتیک باشد (

). به Taylor ،1992و  Singletonگردد (توافق، تدوین قوانین، هماهنگی اعضاء جامعه، نظارت، و اعمال بهتر قوانین می

و  Duram. دانندیند مدیریت جامع آبخیز میت مردمی را الزمه و اساس فرآ)، مشارک2002و همکاران ( Johnsonطوري که 

Brown )2010ي آبخیز در ایاالت حوزه 64هاي آبخیزداري به انجام رسیده در ) اقدام به بررسی مشارکت عمومی در طرح

-هاي میان سازمانی، اجماع در طرحي آمریکا نمودند. نتایج نشان داد که افزایش آگاهی از شرایط آبخیز، ارتقاء همکاريمتحده

برداري و نگهداري هاي نهایی، نقش مهمی را در مشارکت مردمی در اجرا، بهرهمندي طرحهاي مدیریتی منابع، و صحت و هدف

هاي ) در پژوهش خود نشان دادند فعالیت2013و همکاران ( Moghadamهاي آبخیزداري را به خود اختصاص دادند. از طرح

هاي منابع طبیعی، تأثیر مثبتی بر مشارکت ها، سطح اراضی تحت کشت، و حضور در طرحترویجی، استفاده از رسانه آموزشی و

اقدام به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در  )2014و همکاران ( Bagherianهاي آبخیزداري دارند. کشاورزان در طرح

ها ودند. نتایج نشان داد که مشارکت مردم در این طرح متوسط بوده و آنرود نمي آبخیز حبلههاي آبخیزداري در حوزهطرح

هاي این پژوهش هاي اقتصادي و یا میدانی؛ همچنین یافتههاي اجتماعی دارند تا فعالیتبیشتر تمایل به مشارکت در فعالیت

روستا انجام شده است، میزان دانش و  هاي عمرانی که قبالً درنشان داد که بین متغیرهاي مستقل؛ میزان رضایت مردم از طرح

آگاهی از طرح، میزان گرایش به طرح، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان درآمد ماهیانه از شغل دوم، میزان برآورد انتظارات مردم 

) اقدام به بررسی تأثیر 2015و همکاران ( Ghorbaniاز طرح، با میزان مشارکت مردم در طرح، همبستگی مثبت وجود دارد. 

ي آبخیز سقزچی چاي استان اردبیل هاي آبخیزداري در حوزهها در تعاونیبرداران بر مشارکت آنهاي اجتماعی بهرهیژگیو

هاي آبخیزداري ندارند و بیشتر تمایل به نمودند. نتایج نشان داد که جوانان تحصیل کرده باور مناسبی نسبت به موفقیت تعاونی

اند؛ در این ها را از خود نشان  دادههاي مختلف در قالب تعاونیدر روستا و انجام فعالیت مهاجرت و کمتر دلبستگی به ماندن

 Salehpourت. هاي آموزشی براي افزایش مشارکت، قابل توجه بوده اسبرداران نسبت به مشارکت در کالسبین، دیدگاه بهره

Jam ) هاي آبخیزداري بر ثر بر عدم مشارکت ذینفعان در طرحبندي عوامل مؤ)، در تحقیقی با عنوان اولویت2018و همکاران

هاي اقتصادي و هاي آبخیز مشرف به شهر تهران به این نتیجه دست یافتند که شاخصاساس دیدگاه کارشناسان در حوزه

آبخیزداري هاي در طرح خَیِّرینبدون شک مشارکت  .اندداده اختصاص خود به را اولویت يکمینه و بیشینه ترتیب به انسانی،

صرفاً دولتی، به سمت  فصل جدیدي از فعالیت این بخش در کشور است. این امر گام مؤثري در تغییر نگاه از آبخیزداري
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 خَیِّریناي موفق از مشارکت نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر اقدام به معرفی نمونهآبخیزداري مشارکتی خواهد بود. 

  دشت استان فارس نموده است.شهرستان زرینشور درهدر تأمین آب آشامیدنی روستاي 

  ي مورد مطالعهمعرفی منطقه

این روستا در شده است. دشت واقع شهرستان زرینتوابع غربی از  ي دهستان ایزدخواستشور در محدودهروستاي دره

به عنوان یکی از  ،و الر جهرم، شهرهاي داراب، ،آبادآباد قرار دارد. اکنون عالوه بر حاجیکیلومتري جنوب شهر حاجی 13

این روستا د. باشکیلومتري براي مردم این روستا از اهمیت خاصی برخوردار می 100جمعیتی تا شعاع  يترین نقطهپرجمعیت

متر از  1200عرض جغرافیایی با ارتفاع متوسط  يدقیقه 17درجه و  28طول جغرافیایی و  يدقیقه 22درجه و  54بر مدار 

 7/21متوسط درجه حرارت د. باشداراي اقلیم گرم و خشک می نفر و 2300جمعیت این روستا در حدود د. قرار دار سطح دریا

 د. باشدرصد می 51و رطوبت نسبی  گراد،سانتی يدرجه

  روش تحقیق

ي مطالعه روش تحقیق در این پژوهش بر مبناي مطالعات میدانی، مصاحبه، و دریافت اطالعات از ساکنان محلی، بررسی و

  اي منابع مرتبط، و سوابق طرح بوده است.کتابخانه

  نتایج و بحث

هاي زیرزمینی و شور شـدن آب آشـامیدنی در   هاي پیاپی و کاهش شدید سطح آبهاي اخیر به دنبال خشکسالیدر سال

اسـتان   خَیِّـرین راستگو (از  شور، و عدم دسترسی آسان و سریع به آب شیرین اهالی روستا، با کمک آقاي عالءالدینروستاي دره

ي انتقـال آب از  هاي مجاور با استفاده از یـک لولـه  ي جدیدي براي تأمین آب آشامیدنی اهالی روستا و حتی آباديفارس)، ایده

  اند.  انبار نمودهبند کنترل سیالب آبخیزداري به آب

کـل منـابع طبیعـی و آبخیـزداري اسـتان فـارس و       ي و مردم در این روستا که با همکاري و نظارت اداره خَیِّرینمشارکت 

  باشد:  دشت به شرح زیر انجام گرفته است به شرح زیر میشهرستان زرین

دشـت، در  ي منـابع طبیعـی و آبخیـزداري شهرسـتان زریـن     بند کنترل سیالب: بند کنترل سیالب احداثی توسط اداره -

متري روسـتا واقـع    200ي هزار متر مکعب در هر سیالب، و در فاصلهمتر، حجم آبگیري پانزده  4شمال شرقی روستا به ارتفاع 

  باشد.  متر فاصله می 850انبار مورد نظر داراي ). بند احداثی تا آب1شده است (شکل 

متر، کار انتقال آب از بند کنترل  850اینچ و طولی برابر  6طر ي انتقال آب به قي انتقال آب: با استفاده از یک لولهلوله -

 ).2گیرد (شکل انبار صورت میسیالب به آب

  

     
  شور (سمت چپ)ي انتقال آب روستاي درهشور (سمت راست). لولهبند کنترل سیالب روستاي دره -2و  1هاي شکل

انبار به یک قرن قدمت دارد و در وسط روستا واقع شده است. این آب انبار مورد استفاده در این روستا قریبانبار: آبآب -

که سـالی یـک بـار توسـط اهـالی روسـتا        )3(شکل  باشدمی مکعبمتر  600 متر، و حجم آبگیري 8متر، قطر  10داراي عمق 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

انبـار اسـتفاده   شـده از آب د. با استفاده از این روش اهالی روستا در شش ماه از سال از آب آشامیدنی استحصـال  شومی الیروبی

نمایند. شایان ذکر است قبل از انتقال آب به روش فوق، باید رسوبات و مواد پشت بند کنترل سیالب به مـدت حـداقل یـک    می

شود و با رعایت مراحل اصول تصفیه از جمله کلر زنـی، آب بـه درون مخزنـی    انبار منتقل نشین شود و سپس آب به آبهفته ته

مـاه   6کشی ساده آب آشامیدنی و شیرین به مدت انبار کار گذاشته شده انتقال، و با استفاده از یک سیستم لولهآبکه در باالي 

  ).  4گیرد (شکل در اختیار مردم روستا قرار می

    
  ور (سمت چپ)شهاي سطحی در روستاي درهي موفق استفاده از آبشور (سمت راست)، نمونهانبار روستاي درهآب -4و  3هاي شکل

  

لوله از بند  ياحداث شبکه يریال و هزینه 100000000حدود  1390در سال  انبارآبمرمت ي هزینه ،از نظر مالی

بوده است. همچنین ریال  50000000سیسات برداشت آب أاحداث ت يو هزینه ،ریال 400000000انبار کنترل سیالب تا آب

اقدام به احداث یک  روستا، و ایجاد فضاي مطلوب تفریحی براي اهالی انبار،آبداري حفظ حریم و پای، به منظور 1393سال در 

الدین راستگو به مبلغ ءآقاي عالمحترم جناب ر یِّتوسط خَ، انبارمجاورت آبدر پارك عمومی و یک سالن فرهنگی ورزشی 

  .شده استریال  6500000000

  گیري نتیجه

باشد ضمن کاسـتن  پذیري باالي جوامع محلی را دارا میاده که قابلیت مشارکتهاي سهاي آبخیزداري با اتخاذ روشطرح

ي تولیـد، کشـاورزي، صـنعتی، و آب شـرب، باعـث تقویـت و       ها به چرخههاي موجود در کشور و بازگرداندن آناز هدر رفت آب

مردم نیز ضروري است. به  شت و سالمتدر ارتقاء بهدا نماید وها جلوگیري میها گشته و از فرونشست آنبهبود وضعیت آبخوان

هـاي  هاي منابع طبیعـی و طـرح  ي امور مربوط به عرصهگیري و مشارکت در کلیهکید بر مشارکت مردم در تصمیمأتاین سبب، 

ژه آید؛ به طوري که امروزه در ادبیات توسعه، و به ویـ ترین و بهترین راه حفظ این منابع به حساب میآبخیزداري به عنوان آسان

هاي اخیر بـیش از پـیش، مـورد توجـه همگـان قـرار       ي مشارکت نقش محوري خود را پیدا کرده و در سالي پایدار، واژهتوسعه

هـاي آبخیـزداري و حفاظـت از    بـرداري، احیـاء، و نگهـداري طـرح    ي مشارکت در اجرا، بهرهدر این خصوص، مقوله .گرفته است

شور این است کـه  ي حائز اهمیت در خصوص مشارکت در روستاي درهنکتهر است. هاي طبیعی از اهمیت شایانی برخورداعرصه

در بـین  گـاهی و شـناخت نسـبت بـه موضـوع مـورد مشـارکت        ی آ، وجود نوععمومی در این امر عالوه بر هدفمندي و همگرایی

ه و خواست قلبی، و اختیـار کامـل   دقیقاً و آگاهانه با احساس نیاز و ضرورت، ارادکننده افراد مشارکت . یعنیهمگان مشهود است

مـردم، و   اند. بدون تردید موفقیت این طرح از تجمیع این عوامل حاصل شده است؛ چرا کـه (مختار بودن)، قدم در این راه نهاده

ن بنـابرای  دنبال نیل به کـدامین هـدف هسـتند.   ه مده و بآکه براي چه گرد هم  اندستهدانمینیکوکار (خیر) محترم در این طرح 

ـ ، گـاهی آایـن   کـه را در بر دارد ی گاهی آخود نوع يقبول این مطلب که مشارکت در جوهره تـرین عنصـر در   عنـوان اساسـی  ه ب

در پایان بیان مجدد این نکته ضروري اسـت کـه    نماید.میدیگر باز به امور ورود نیل به موفقیت و  براي راه را ،مباحث مشارکتی

داري فصل جدیدي از فعالیت این بخش در کشور است. این امر گام مؤثري در تغییر نگـاه از  هاي آبخیزدر طرح خَیِّرینمشارکت 

ي عظـیم دانـش بـومی آبخیـزداري در     صرفاً دولتی، به سمت آبخیزداري مشارکتی خواهد بود؛ به طوري که گنجینه آبخیزداري

هـاي  مردم در امور مشارکت در سطح کشور، قابلیتو سایر اقشار  خَیِّرینهاي مناسب مشارکت اقصی نقاط کشور، و وجود زمینه



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

ي این اثر بتواند عاملی مؤثر در ترغیب و نهادینه فراوانی را در این بخش، متناسب با نیاز مردم ایجاد نموده است. امید است ارائه

  شدن این فرهنگ ماندگار و حسنه در جامعه گردد.
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Charity's Participation in Watershed Management Projects (Case study: Dareshoor 

village, Zarrindasht, Fars province) 
Abstract 
The lack of attention to popular participation in the implementation of many watershed management 
projects has led to the isolation of the main conservationists and lack of intellectual, executive, indigenous 
knowledge, and people in various stages of study, execution, and utilization of designs has been eaten. To 
this end, the emphasis on people's participation in all matters relating to the natural area is the easiest and 
best way to preserve these resources. Undoubtedly, charity's participation in watershed management 
projects is a new section in the activities of this sector in Iran. This will be an effective step in changing 
the look of purely state-owned watershed management in to a participatory watershed management. The 
enormous treasure of indigenous knowledge of watershed management around the country, and the 
existence of appropriate fields for the participation of the charities and other sections of the population in 
the field of participation in Iran, has created many abilities in this section, in accordance with the needs of 
the people. Regarding the importance of this issue, the present study attempted to introduce a successful 
sample of benefactors' participation in supplying drinking water in Darehshoor village of Zarrindasht, 
Fars province. It is hoped that the presentation of this work could be an effective factor in the persuasion 
and institutionalization of this lasting culture in the community. 
Keywords: Watershed management, Charitable, Darehshoor, Projects, Participation 


