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 چکيده

هایي هستند كه حل  امروزه تخریب منابع سرزمین، آلودگي هوا، كمبود مواد غذایي، فقر و نابرابري مهمترین چالش

هدف از انجام این پژوهش ارزیابي اقدامات آبخیزداري انجام پذیر نیست.  ها بدون مشاركت فعال ساكنین محلي امكان آن

هاي  ه رزین استان كرمانشاه بین سالضالمللي منارید در حو ه از دیدگاه ساكنین محلي بود كه در قالب پروژه بینیافت

د. شنامه دریافت  نظرات جامعه محلي از طریق مصاحبه حضوري در قالب پرسش آمده بود. به مرحله اجرا در 35-1932

دایک  مالتي، بند گابیوني و-كاري، احداث باغ، بند سنگي ل كپهاقدامات انجام یافته شامنتایج این بررسي نشان داد كه 

دلیل  كاري و باغات دیم( به بیولوژیكي انجام یافته )كپهاقدامات   شوندگان با  )دیواره كنترل سیل( بود. بیشتر مصاحبه

رات موافق ظ. نزارها و در مواردي ایجاد تضاد موافقت چنداني نداشتند محدودیت در چراي دام، خلع ید برخي دیم

دهندگان اظهار داشتند كه   درصد پاسخ 15ها براي ماكیت باغات و تسهیالت بانكي بود. حدود  داشت آن دلیل چشم به

زیست، در مراحل مختلف   تر و سازگار با محیط هایي مناسب رغم داشتن تجربیات و ایده ها، علي از نظرات و دیدگاه آن

حل مناسبي  كه اقدامات مكانیكي راه بودند این باورها بر  آن ،طور كلي هده بود. بشن انجام اقدامات آبخیزداري استفاده

دهندگان بر اساس   كاهش رواناب و بهبود آبیاري نیستند. غالب پاسخ، فرسایش خاك، كنترل سیلبراي مقابله با 

پیامدهاي ناشي از آن بر  هاي اخیر و میزان آگاهي و سوادشان، نگران تغییرات اقلیمي و تجربیات تلخ خشكسالي

اذعان نمودند كه مدیریت آبخیزداري و اقدامات دولتي بایستي در  ،ان بودند و به همین دلیلشكشاورزي و معیشت

ها و مشاركت  ایده ،طور كلي هراستاي مدیریت خشكسالي و سازگاري با شرایط جدید اقدامات اساسي انجام دهد. ب

 .هستند وثر اقدامات آبخیزداريبرداران بخش م ساكنین محلي و بهره
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 ءبا منشا تخریب عوامل یيشناساو  ینسرزممنابع 

جوامع محلي ضرورتي مشاركت  باها  و رفع آن يانسان

مستلزم  ،ناپذیر است. تحقق این اهداف  اجتناب

با رویكرد استفاده از ع طبیعي بمدیریت یكپارچه منا

برداري در مقیاس  بهره هاي ها و نظام تمامي فرصت

در خاورمیانه با این رویكرد  1یدپروژه منار. ه استضحو

 و شمال آفریقا و از جمله ایران در حال اجراست

(MENARID ،2015.)  

 (2014همكاااران )و  Karimpourنتااایج بررسااي  

هااي   ي و قابلیات اربري مناساب اراضا  نشان داد كه كا 

پاروري،   طبیعي و اجتماعي از جمله گردشگري، آبازي 

داري و دفاع مناساب    ، مرتاع حفظ تنوع زیستيپارك، 

از اهااداف مهاام پااروژه مناریااد در سااایت  پسااماندها 

مطالعاات  متعاقباا  . بوده اسات رود استان سمنان  حبله

 (2012و همكاااران ) Bagherianاجتماااعي -اقتصااادي

 در ایان پاروژه در  شاركت ماردم  میزان م نشان داد كه

و در بعد اقتصادي ناچیز )حادود  بعد اجتماعي متوسط 

 .درصد( بوده است هشت

هاي  رغم هزینه دهد كه علي ها نشان مي بررسي

آبخیزداري در برخي از اقدامات مكانیكي زیاد، اجراي 

نقاط مختلف دنیا و از جمله ایران موفقیت چنداني 

معیشت روستاییان براي بهبود منابع طبیعي و 

. یكي از دالیل این (Shah ،2001 و Prettyاند ) نداشته

ویژه در  هب ،عدم مشاركت ساكنین محلي ،روند

مشاركت الزم است  ،در این راستا .استداري  نگه

در  2ویكرد سازگاري با اكوسیستمر بارا روستاییان 

شرایط تغییرات اقلیمي بر اساس درجه پایداري و 

، Heinimann)هدایت نمود وسیستم یک اك 9انعطاف

2010.)  

تحقق اهداف آبخیزداري و حفاظت از  مطمئناً

و  بدون حضور و مشاركت جوامع محليمنابع طبیعي 

باشد مي اثر  بينفعان اصلي  معیشت ذيتوجه به 

(Zutshi و Sohal ،2005)حفاظت و  ،رو . از این

 مشاركت آگاهانه مردم و يپایداري این منابع در گرو

و همكاران  Heshmatiجلب اعتماد آنهاست. مطالعات 

                                                       
1 Middle East and North Africa Regions 

Program for Integrated Development 
2 Adaptive Ecosystem Management    
3 Resilience  

یان به عوامل ی( نشان داد كه معموال روستا2011)

تخریب و پیامدهاي آن آشنایي محدودي دارند، اما 

ها در زمینه استحصال آب و  تجربیات و ابداعات آن

ها مرتبط  نحوي به معیشت آن هایي كه به سایر روش

4مشترك یریترویكرد مدارزنده است.  ،باشد
دولت و  

نقش تعیین  5هاي مردم نهاد سازمانو ساكنین محلي 

برداري  اي در پایداري محیط زیست و بهره كننده

 (.Shah، 2001و  Prettyاصولي از منابع طبیعي دارند )

 منافع، گذاردن اشتراك به معناي به مدیریت مشترك

برداري از  در بهره گیري تصمیم و كنترل ها، مسئولیت

  ابع طبیعي است.من

كه دهد  دیگر نشان ميبرخي تحقیقات  نتایجالبته 

هاي آبخیزداري در نقاط مختلف ایران  اجراي طرح

نقش مثبتي در كنترل فرسایش، بهبود پوشش گیاهي، 

كنترل سیل و رسوب و كاهش رواناب داشته است 

(Nasri 2015 ن،همكارا و.) Sreedevi و همكاران 

 آبخیزداري هاي طرح اجراي گزارش كردند كه (2006)

 كاهش آب، منابع كیفیت از طریق بهبوددر هند 

منجر  ،كشاورزي محصوالت عملكرد افزایشش و فرسای

 معیشت ساكنین محلي و در نتیجه سطح به بهبود

این داري  ها براي تداوم و نگه آن مشاركت افزایش

 .دشاقدامات 

ر نیز مغایر با گزارشات مذكونتایج برخي تحقیقات 

در مواردي چون كاشت و حفاظت از بوده است. 

 و پوشش گیاهي، اصالح شخم، احداث چكدم

برداران كه عایدات  مدت بهره سكوبندي با منافع كوتاه

و  Busariaمستقیم و آني در پي ندارد، دشوار است )

 Palmieri و Whitmarsh. مطالعات (2015همكاران، 

ر خیلي از (، نشان داد كه ساكنین روستایي د2003)

موارد توسعه مراكز صنعتي را براي كارآفریني بر 

عنوان  بهدهند.  حفاظت از محیط زیست ترجیح مي

Karami (2003 ،)و  Ahmadvandهاي  پژوهشنمونه 

بایگان فارس،  طرح پخش سیالب گرهنشان داد كه 

از منابع آب و حفاظت در رغم پیامدهاي مثبت  علي

و اع ناقلموس، دلیل نداشتن منافع م خاك، به

 دنبال نداشت. را بهمندي كامل ساكنین محلي  رضایت

 Mohamadigholrangو  Mansoorianتحقیقات 

                                                       
4 Joint forest management 
5 Non-Government Organizations (NGO) 
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 از بعد آبخیزداري هاي طرح(، نیز نشان داد كه  2001)

و  روستاییان مهاجرت میزان از جلوگیري در اقتصادي

  است. نداشته تأثیري اشتغال افزایش

با مردم و در راس ج و تعامل مناسب یالبته ترو

به همراه تامین منابع مالي  اسالمي شوراهايها  آن

؛ Debarry ،2004ها در این زمینه موثر است ) پروژه

Ho  وAzadi، 2010) . بررسي میزان مشاركت جامعه

اقتصادي  و اجتماعي فردي، یرهايمتغمحلي بر اساس 

، هاي مذهبي ارزش درآمد، تحصیالت، جنسیت، سن،)

را نیز نباید از نظر دور ( متنفذینهمكاري و  ها رسانه

 تا الزم است ،به همین دلیل(. Tagoe ،2006)داشت 

ها براي سازگاري با  معیشت مردم و افزایش مهارت آن

عنوان  د. بهشوتغییرات اقلیمي در آبخیزداري لحاظ 

وري منابع آب و كنترل  نمونه ترسیب كربن، بهره

مردم نباشد، بلكه با  فرسایش نه تنها در تضاد با منافع

هنر و علم و فن و تعامل بیشتر در راستاي بهبود 

همكاران،  و Yazdani Amiri) قرار گیردمعیشت آنان 

جاي حذف چراي دام،  هبمدیریت چرا . مثال (2001

 هاي مناسب آبیاري روشاستحصال رواناب سطحي و 

جاي جلوگیري از  اصالح شخم بهسازي و  جاي سدبه 

و به نظرات  ،. در این مراحلیت قرار گیردشخم در اولو

الزم است به  ،هاي مردم نیز توجه شود. بنابراین ایده

 محلي جوامع حساس نمودن وعمومي  آگاهي افزایش

 مخرب محیط هايفعالیتپیامدهاي ناشي از  به نسبت

رواني  حالتها  تعامل بیشتر با آن زیست اهتمام نمود و 

ي نموده و خنثرا حیطي م هايفعالیت از مردم جدایي

جاي وابستگي صرف  سازي روستاییان به به توانمند

 (2015و همكاران،  Evans) نماید كمک مي

هاي  بررسي دیدگاه ،از انجام این پژوهش هدف

جامعه محلي در مورد اقدامات اجرا شده آبخیزداري 

 ه مشترك منارید( و عوامل موثر در)در قالب پروژ

ها در این زمینه بود كه  بال آناستقبال و یا عدم استق

با استفاده از بازدید میداني و مصاحبه با ساكنین 

 .محلي انجام یافت
 

 ها مواد و روش

 64ه رزین در فاصله ضحوپژوهش: منطقه مورد 

كیلومتري شمال شهرستان كرمانشاه با مختصات 

طول  42˚ 12´ 49"تا  42˚ 01´ 45"جغرافیایي 

عرض  94˚ 42´ 22"تا   94˚ 94´ 95"و  شرقي

آبخیز زه حواي از   سرشاخه. این حوضه شمالي قرار دارد

ه ضحوباالدست در است كه در واقع بخشي از رازآور 

ه حدود ضمساحت این حو (.1)شكل  است كرخه

ها، مراتع و اراضي  جنگل  طحس هكتار است. 14650

 9120درصد(،  90) هكتار 4155ترتیب  كشاورزي به

درصد( و  41هكتار ) 6154و درصد(  4/14هكتار )

 چهارزدگي سنگي و مناطق مسكوني ) نبقیه برو

درصد( است. توپوگرافي این حوضه متنوع بوده و 

ي به ، دشتيماهور تپههاي كوهستاني،  تقریبا بخش

باشد.  را دارا مي  و مخروط افكنه  واریزههمراه انواع 

درجه  5/11ترتیب  و بارش ساالنه به میانگین دما

باشد كه معرف اقلیم  متر مي میلي 515گراد و  سانتي

 خشک است.  نیمه

زمینه الزم  ،خاك منطقه نیز بدون محدودیت رشد

را براي تنوع پوشش گیاهي )جنگل و مرتع( و 

 هاي كشاورزي و دامداري فراهم آورده است. فعالیت

این شرایط موجب شده كه قابلیت آن براي 

صنایع وابسته از پروري و  هاي كشاورزي، دام فعالیت

داري، زنبورداري و تولید محصوالت لبني در  جمله مرغ

مناظر زیبا، آب و هواي  ،خور توجه باشد. همچنین

ها و از  هاي اصلي و شهرستان مناسب، دسترسي به راه

جمله مركز استان )كرمانشاه( و نیز قرارگیري بخشي 

از منطقه حفاظت شده بیستون در آن، به همراه 

هاي شمالي، قابلیت گردشگري  ل در دامنهداشتن جنگ

 خوبي دارد. 

 مراحل این تحقیق به شرح زیر بود.: روش تحقيق

بررسي اسناد و گزارشاتي كه در مرحله طراحي و  -1

ه( انجام یافته ضمطالعات )طرح جامع آبخیزداري حو

مشخصات فني، پالن اجرایي، بود. در این مرحله 

یک از اقدامات  رهاي پیشنهادي و حجم كار ه مكان

 آبخیزداري مورد بررسي قرار گرفت.اجرا شده 

ها و ارزیابي  یک از پروژه محل هر بازدید میداني از -2

 بیني شده.  ا با توجه به اهداف پیشه اجمالي آن

هاي آبخیزداري از دیدگاه جامعه  ارزیابي پروژه -9

طور جداگانه  ههاي آبخیزداري ب یک از پروژه هرمحلي. 

 ،ارزیابي جامعه محلي قرار گرفت. به این منظورمورد 

كشاورزان مطلع مورد مصاحبه قرار گرفتند. غالب این 

كشاورزان با سواد، میانسال و ساكن روستا بودند. در 
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این مرحله براي متغیرهاي مربوط به دیدگاه 

هایي مرتبط با كارهاي انجام یافته  گویان شاخص پاسخ

خي از سواالت در بر .دشتهیه  1در قالب جدول 

و جنس و  خصوص اطالعات شخصي افراد نظیر سن

سطح سواد و نوع شغل پرسیده شد و در مرحله بعدي 

نامه در مورد اقدامات  ها مطابق پرسش نظرات آن

  آبخیزداري انجام یافته در روستاي آنان پرسیده شد.

 

 
 كرمانشاه موقعیت حوزه آبخیز رزین )سایت پروژه منارید( در استان -1شکل 

 
 پروژه منارید(ضه رزین )هاي اجرا شده آبخیزداري در حو نامه ارزیابي جامعه محلي از پروژه پرسش -1جدول 

 نوع پروژه آبخیزداري -9 نام روستا: -2 تاریخ مصاحبه:  -1

 جغرافیایي مختصات -O   4   تعاوني   O مدیریتي O   بیومكانیكيO    بیولوژیكي   Oي ا سازه

 اهداف و مورد استفاده -Y X 5 عارتفا

 نام و مشخصات سازه از دیدگاه مصاحبه شونده: -6

 ... سایر:                    گابیون:                  بند:       

 مشخصات عمومي مصاحبه شونده: -1

 شغل اصلي:                                 جنس:                           سن:                                 سطح سواد:          

 آیا در مراحل مختلف ساخت از نظر ات شما استفاده شده است؟ -2

 )لطفا دلیل آن را بیان نمایید( O  خیر   O  بلي

 بر اساس تجربه شخصي آیا پروژه نواقصي دارد؟ -9

 ) لطفا بیان نمایید(          O ندارد      O دارد 

 ؟بار آورده كدامیک از موارد زیر است براي شما/روستاي شما به مشكلي كه پروژه مهمترین محدودیت و -4

         O  تغییر كاربري اراضي        O محدودیت در تردد و چراي دام         O محدودیت در كشت 

         O سایر موارد )ذكر نمایید(   O  ایجاد نزاع در بین اهالي    Oتغییر در منابع آب 

 دالیل استقبال  شما/ساكنین روستاي شما  از سازه -11

    Oافزایش تولید و درآمد    O  ارتقاء سطح مهارت كشاورزي O كنترل سیل     O كنترل فرسایش خاك    O افزایش منابع آب 

         O سایر موارد )ذكر نمایید(     Oایجاد شغل   Oتولید علوفه    O ایجاد روحیه همكاري

 در نگهداري پروژه مشاركت دارید؟  آیا -12

 )با ذكر دلیل/دالیل(  O خیر   O  بلي

 نام مصاحبه كننده/گان -19

 .آید دست هتري ب گاه جامعتكمیل خواهد شد تا دید  2و  1اي ه كه براي هر پروژه فرم است یادآوري الزم به
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 .مهمترین این محورها به شرح زیر بود

عاه محلاي در اجاراي    مشاركت یا عدم مشاركت جام -

 ،پروژه و انگیزه اصلي در صورت مشاركت

ها با اهمیت منابع تولیاد و ارتبااط    میزان آشنایي آن -

 ،پروژه با حفاظت از این منابع

 ه از دیدگاه پرسش شوندگان وژمعایب و محاسن پرو -

وجود آماده بار اثار اجاراي      ههاي ب تضادها و مغایرت -

 هاي آبخیزداري. پروژه

ماري تحقیق عبارت بود از روستاهایي كه جامعه آ

اقدامات آبخیزداري به  ،ها در قالب پروژه منارید در آن

مرحله اجرا درآمده بود. این روستاها شامل قشالق، 

حسین، پیركاشان، رزین، زامله و سرزامله  سراب شاه

دست  هتجزیه و تحلیل نهایي با توجه به اطالعات ببود. 

ه، ضق مشاهده وضعیت حوه كه از طریضآمده از حو

مصاحبه با افراد خبره محلي و نیز بررسي اسناد موجود 

صورت كیفي و  هآوري شده بود، ب كه قبال جمع

كارشناسي استفاده شد تا شناخت بهتري از مسائل 

 دست آید. هه بضحو

 

 و بحث نتايج

و ايرادات هاي آبخيزداري  مطالعات پايه پروژه

 اجرایي آبخیزداري-ليت تفصیطراحي و مطالعا: ها آن

 "شركت مشاور زركشت پایدار" وسیله بهرزین ه ضحو

ده شجلد منتشر  11انجام یافته و گزارشات آن در 

، Zarkesht Paidar Consult Engineeringاست )

بندي و احداث  (. مطالعات اجرایي شامل تراس2003

كاري،  باغ، بذرپاشي، كپه و زار به مرتع باغ، تبدیل دیم

كاري،  حفظ حیات وحش، جنگل ،چرا، قرق مدیریت

كاري و احداث آبشخوار،  مدیریت چرا در جنگل، نهال

اي، آموزشي و ترویجي و اصالح اراضي  اقدامات سازه

بر اساس بازدیدهاي میداني صرفا كشاورزي است. 

مالتي، بند گابیوني و -يكاري، بند سنگ كاري، بادام كپه

 له اجرا درآمده بود.به مرح 1936كانال تا اوایل بهار 

بخش عمده طراحي و پیشنهادات شامل اقدامات 

باحث م ،در مقابل. اي است بازده سازه پرهزینه و كم

كلیدي مرتبط با پایداري كشاورزي و منابع طبیعي 

به شرح ویژه در راستاي تحقق اهداف پروژه منارید(  ه)ب

ریزي جامع با قابلیت اجرایي مورد  برنامهمورد زیر 

 .است قرار گرفتهوجهي ت كم

 تغییر كاربري اراضي، شخم متداول، شكار غیر -الف

حیواناتي چون كبک، روباه و خرگوش، چراي  مجاز

مفرط مراتع، قطع درختان جنگلي و مصرف نامناسب 

هاي  مهمترین چالشعنوان  بههاي شیمیایي  نهاده

 ضه رزین.محیطي و كشاورزي حو  زیست

منابع آب  وري ش بهرهافزای كارهاي مناسب راه -ب

 هاي مناسب پیشنهاد و طراحي روشه از طریق ضحو

هاي چند  استفاده ،رایط خشكساليآبیاري در ش

آب جاري )پرورش ماهي، آب مجازي  عاز منابمنظوره 

 . و مواردي از این قبیل(

هاي شیمیایي  ریزي مصرف بهینه نهاده برنامه -ج

. هضآلي حو كشاورزي و استفاده از منابع زیاد كودهاي

ویژه  هعنوان نمونه كودهاي حیواني روستاها )ب به

روستاي رزین( به حدي است كه شیرابه آن در فصل 

 .شود بارش باعث آلودگي آب رودخانه مي

ریزي مناسب با قابلیت اجرایي براي مدیریت  برنامه -د

ها،  حفاظت از جنگل، اصالح مراتع و چراي دام

 .  فرعي محصوالتو  هاي گردشگري جاذبه

پژوهشي در -ایستگاه یا مزرعه نمونه ترویجيایجاد  -ه

 براي كشاورزي پایدار با محوریتحد چند هكتار 

معرفي محصوالت ارگانیک، كشت اصالح شخم، 

و مصرف كود دامي كاربرید هاي نوین آبیاري،  شیوه

و  Pourmohamadiمطالعات  .كودهاي شیمیایيبهینه 

ه نشان داد كه بهروري ( در این زمین2012همكاران )

درصد  50تواند بیش از  مناسب از منابع آب آبیاري مي

 هاي ذرت، گندم و جو افزایش یابد. براي كشت

 ارزيابي اقدامات آبخيزداري از ديدگاه كشاورزان

هاي بيولوژيکي از ديدگاه جامعه  ارزيابي پروژه

 محلي 

ميزان استفاده از نظرات جامعه محلي:  -الف

 مراحل در محلي جامعه نظرات از ادهاستف میزان

اجراي اقدامات آبخیزداري مورد  و طراحي مطالعه،

كني پروژه  پرسش قرار گرفت. بر این اساس، براي چاله

كاري از نیروي كارگري محلي استفاده شده است و  كپه

در مورد قرق نیر از مشاركت كشاورزان استفاده شده 

نفر كه منافع جز چند  است. براي باغات دیم نیز به

شوندگان( داشتند،  مستقیمي )بر اساس نظرات پرسش

در مراحل مطالعه، طراحي و اجرا از نظرات آنان 

استفاده چنداني نشده بود. آنان همچنین اظهار 
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داشتند كه پیامدهاي مثبت پروژه از جمله ایجاد باغ 

براي آنان سودمند است، اما حتي در مواردي نیز از 

استفاده نشده است. اهالي روستاي  كارگران محلي نیز

ید و خط تنسیق ابراز  حسین نیز از روند خلع سراب شاه

نارضایتي داشتند و به زعم آنان در روستاي 

  دست اعمال نفوذ شده است. پایین

 
 ه رزین )پروژه منارید( استان كرمانشاهضهاي اجرا شده آبخیزداري در حو    پروژه -2ل جدو

 روستا پروژه ردیف

 قشالق كاري و بذركاري كپه 1

 قشالق كاري بادام همراه با چاله كني درخت 2

 حسین قشالق و سراب شاه كم بازده    زار كشت علوفه در دیم 9

 قشالق هاي اصالحي )گابیوني و سنگي مالتي(   بند 4

 قشالق بندي با زراعت آبي )مشاركتي( تراس 5

 قشالق كاري در مسیر آبراهه درخت 6

 پیركاشان     استحصال آب 2

 حسین سراب شاه رزین و دایک )كانل كنترل سیل( 1

 

: بردار داليل عدم استقبال جامعه بهره -ب

درصد  42و  65ترتیب  محدودیت در چراي دام  )به

عنوان مهمترین دلیل  كاري( به كاري بادام براي كپه

 بود.اعالم عدم استقبال از اقدامات بیولوژیک اجرا شده 

 و تغییر كاربري نیز مورد اذعان برخي از آنان بود

بین دامداران از محدودیت در كشت و ایجاد تضاد 

به  ،در مجموع. (9بود )جدول دیگر دالیل اعالم شده 

باغات درآمد دهندگان، این   اعتقاد غالب پاسخ

ها نخواهد داشت و زراعت دیم  ملموسي براي آن

 این اراضي است.ترین كاربري  )گندم و نخود( مناسب

 
 ه رزینضهاي بیولوژیكي حو دهندگان از اجراي پروژه فراواني دالیل عدم استقبال پاسخ -3جدول 

 نوع پروژه

محدودیت 

 دركشت

)%( 

محدودیت در 

 چراي دام

)%( 

 تغییر كاربري

)%( 

تغییر در منابع و 

 سهم آب

)%( 

ایجاد تضاد در بین 

 جامعه محلي

)%( 

 سایر موارد

)%( 

 - 10 - 15 65 10 يكار كپه

 - - 5 11 42 25 كاري بادام

 - 15 25 - - - آبشخوار

 

انگیزه : بردار داليل استقبال جامعه بهره -ج

تملک  ،اخذ وام ترتیب بهكشاورزان و استقبال آنان 

كاري(  كاري( و افزایش علوفه )كپه زمین و درآمد )بادام

ر كاري د د. تعداد معدودي نیز بر نقش كپهشعنوان 

 (.4ش و سیل تاكید كردند )جدول كنترل فرسای

 

  ه رزینضهاي بیولوژیكي حو دهندگان از اجراي پروژه  فراواني دالیل استقبال پاسخ -4جدول 

 نوع پروژه

افزایش 

 منابع آب

)%( 

كنترل 

فرسایش 

 خاك

)%( 

كنترل 

 سیل

)%( 

ارتقاء سطح 

 مهارت كشاورزي

)%( 

افزایش درآمد 

 )تولید/اشتغال(

)%( 

یجاد فضاي ا

 همكاري

)%( 

تولید 

 علوفه

)%( 

سایر 

 موارد

)%( 

 - 65 - 10 12 5 1 - كاري كپه

 *69 - 5 42 - - - - كاري بادام

 - - 15 25 10 - - - آبشخوار
 اي براي اخذ وام و تملک زمین انگیزه *
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 ارزيابي اقدامات مکانيکي آبخيزداري

: ميزان استفاده از نظرات جامعه محلي -الف

شوندگان اظهار داشتند كه از   درصد پرسش 15یبا تقر

ها  مراحل مختلف ایجاد این پروژهنظرات آنان در 

نیز شركت در  ياستفاده نشده است. در موارد معدود

بندها( ساخت فصلي )جلسات ترویجي و كارگري 

د شچنین استنباط  ،. در نهایتها بوده است انگیزه آن

مراحل طراحي،  آنان در هباز نظر، ایده و تجركه 

  ده است.شاستفاده نداري مورد  ساخت و نگه

بیشتر : بردار داليل عدم استقبال جامعه بهره -ب

 يبندهاي سنگاند كه  دهندگان بر این عقیده  پاسخ

. ها نداشته است تاثیري در افزایش منابع آب آن مالتي

كشي به باغات آنان ارسال  كه آب آن با لوله ر بودقرا

دهندگان اعالم   پاسخاز  بعضي است.  شود كه نشده

دست  روستاي پاییننمودند كه برخي بندها آب چشمه 

در مواردي نیز باعث محدودیت . سترا افزایش داده ا

 (. 5ده است )جدول شتردد دام 

هدر دادن سرمایه ملي، عدم استفاده از نظرات 

دادن نیازهاي  ساكنین محلي و عدم در اولویت قرار

از بندهاي ن دالیل عدم استقبال آنان آنان مهمتری

معتقد بودند كه مشكل سیل اولویت  ها آنبود. گابیوني 

خشكسالي و كمبود منابع  ،افراد با سواد. نیستروستا 

هاي آبیاري و مدیریت  اصالح روشو آب در آینده 

نهایتا  دانستند. دارتر مي را موضوعاتي اولویتمنابع آب 

نداشتن آثار ملموس در را  عدم ضرورت ایجاد كانال

محدودیت در چراي قابل به همراه هزینه و  براي مردم

 بیان كردنددام، تغییر كاربري و محدودیت در كشت 

  .(5)جدول 

 

 ه رزینضهاي مكانیكي حو دهندگان از اجراي پروژه  فراواني دالیل عدم استقبال پاسخ -5 جدول

 نوع پروژه

محدودیت 

 كشت در

)%( 

محدودیت در 

 )%( چراي دام

تغییر 

 )%( كاربري

تغییر در منابع و سهم 

 )%( آب

ایجاد تضاد در بین 

 )%( جامعه محلي

 سایر موارد

)%( 

 *25 1 92 - 15 15 بند سنگ مالتي

 **92 15 14 9 22 3 بند گابیون

 ***92 - - 22 23 12 كانال
** هدر دادن سرمایه ملي، عدم استفاده از نظرات ساكنین محلي، ، مشاركت آنان و هدر دادن اعتبارات (، عدم استفاده ازروستاي سرزاملهدست )نظرات  * ازدیاد آب روستاي پایین

 *** عدم  ضرورت این پروژه  ن وخشک شدن باغ و عدم در اولویت قراردادن نیازهاي آنا

 

در مجموع : بردار داليل استقبال جامعه بهره -ج

ت مكانیكي اجرا شده محدود دالیل استقبال از اقداما

شوندگان از   (. در بیشتر موارد مصاحبه6جدول ) بود

گفتند چندان براي  رفتند و نهایتا مي پاسخ تفره مي

بندهاي  گفتند از مواردي نیز ميها تفاوتي ندارد. در  آن

مجاور اراضي خود براي افزایش آب چشمه حفاظت 

رل سیل، ها بر روي كنت كنند. تقریبا بیشتر پاسخ مي

 .ب متمركز بودآكنترل فرسایش خاك و افزایش منابع 
 

 ه رزینضهاي مكانیكي حو دهندگان از اجراي پروژه  فراواني دالیل استقبال پاسخ -6جدول 

 نوع پروژه

افزایش 

 منابع آب

)%( 

كنترل 

فرسایش 

 خاك )%(

كنترل 

 سیل

)%( 

ارتقاء سطح 

مهارت كشاورزي 

)%( 

افزایش درآمد 

 ال()تولید/اشتغ

)%( 

ایجاد 

فضاي 

همكاري 

)%( 

تولید 

 علوفه

)%( 

سایر 

 موارد

)%( 

 - - - - 10 95 25 90 بند سنگ مالتي

 - - - - 3 92 21 99 بند گابیوني

 - - - 6 11 94 21 21 كانال كنترل سیل

 

 گيري نتيجه

هاي اجرا شده آبخیزداري حوزه  ارزیابي پروژه

عدم استقبال  بر اساس میزان استقبال و ،آبخیز رزین

مهمترین  ،انجام یافت. بر این اساسساكنین محلي 

دلیل استقبال و عدم استقبال پاسخ دهندگان از كپه 

ترتیب انتظار تولید علوفه و محدودیت در  كاري به
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یدگاه فني و چراي دام بود. از طرفي نیز بر اساس د

زماني موثر است كه توام با قرق كاري  كپهكارشناسي، 

و سپس چراي تاخیري متناسب با ( سال حداقل دو)

ع فن دامداران ذيمهمتر از همه و باشد ظرفیت مرتع 

ها امكان  همكاري الزم را داشته باشند، زیرا بدون آن

پذیر نیست.  قرق و اعمال چراي تاخیري امكان

پروژه . را نشان دادمشاهدات میداني مغایر این موضوع 

وپوگرافي، دلیل شرایط ت بهتبدیل مراتع به باغ 

خشكسالي و عدم مراقبت كافي چندان قرین موفقیت 

نبود. دلیل عدم استقبال ساكنین محلي ایجاد تضاد 

دلیل محدودیت در چراي دام بود و در  بین اهالي به

مقابل مهمترین دلیل استقبال تملک زمین، اخذ 

تسهیالت بانكي و نهایتا درآمدزایي عنوان شد. بررسي 

شرایط الزم براي حفط كه كارشناسي نشان داد 

، مواد مادري شیب دامنهدلیل  رطوبت در عمق ریشه به

ي و عمق كم خاك وجود ندارد و به همین دلیل شیست

آبیاري تكمیلي در قالب برنامه منظم و منطبق بر نیاز 

هاي غرس شده ضروري بوده است. مشاهدات  آبي نهال

ب میداني نشان داد كه این موارد انجام نشده و غال

ها در طول فصل خشک از بین رفته بودند.  نهال

كاري در چنین حاالتي مستلزم فراهم  موفقیت درخت

كاري توام  نمودن خاك غني از ماده آلي در بستر نهال

هاي مرتب  رسيا آبیاري منظم و كافي، قرق و بازب

 . (Hall ،2001خواهد بود )

كه در شرایط خشكسالي  دندكشاورزان اذعان كر

تامین آب آشامیدني، شرب كمبود آب، قبل و سالیان 

ها اولویت نخست بوده  براي آن هاي كلیدي كشتدام و 

و عالوه بر آن هزینه الزم براي آبیاري با تانكر را 

در صورت ادامه روند فعلي  ،به همین دلیلاند.  نداشته

مانده نیز خواهند خشكید.  درختان باقيمعدود 

پرسش شوندگان، نظر كه اشاره شد، از  طوري هب

رغم شكل ظاهري و استحكام بخش قابل توجهي  علي

ها ضرورت  از بندهاي گابیوني و مالتي، وجود آن

نیز از دیدگاه كانال ایجاد شده  .چنداني نداشته است

اصوال  است.بوده ها هدر دادن سرمایه ملي  آن

مدت و مرتبط با  دنبال منافع كوتاه بهكشاورزان 

 (.Garroteb ،2015و  Iglesiasمعیشت خود هستند )

رغم  نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است كه علي

هاي  در سال مكانیكي مفید بودن اقدامات انجام یافته

از مدتي تخریب شده و یا كارایي خود را از  بعداولیه 

بررسي اثرات عملیات آبخیزداري  .دهند دست مي

 شامل بندهاي گابیوني و بتوني اجرا شده در حوزه

 وسیله بهآبخیز جعفرآباد استان گلستان 

Mostafazadeh نشان داد كه كه  (2010همكاران ) و

هاي  داري بر شاخص این اقدامات تاثیر معني

هیدرولوژیكي از جمله دبي اوج، تاخیر در سیل، زمان 

 پایه سیل و حجم سیالب ایجاد نكرد.

هاي بیولوژیكي احداث آبشخوار با  در میان پروژه

بیشتر ساكنین محلي مواجه شد. دلیل این  استقبال

امر سهولت در تامین آب مورد نیاز دام و كیفیت آن 

جایي زیاد  هآلودگي در موقع شرب( بدون جاب )عدم گل

سیل انجام اقدامات پتان ،د. در مجموعشدام عنوان 

لیل شرایط اقلیمي، توپوگرافي و د بیولوژیكي به

غییرات اقلیمي و خاكشناسي زیاد است كه با توجه به ت

ها در مواردي چون حفظ تنوع  سزاي آن هنقش ب

زیستي و ترسیب كربن، نیاز به توجه بیشتري دارد. در 

دلیل هزینه زیاد، كارایي  مكانیكي به اقداماتمقابل، 

ریزي نبوده و  داري در كانون برنامه كم و مشكالت نگه

در موارد معدود براي استقرار پوشش گیاهي یا فقط 

مورد طراحي و پیشنهاد قرار  ت موقتي آبراههتثبی

آبخیزداري اجرا شده در ارزیابي اقدامات د. نگیر مي

 نقاط مختلف ایران نیز گویاي این واقعیت است. 

شوندگان نیز تا حدودي   بررسي دیدگاه مصاحبه

هار ها اظ كه غالب آن طوري ه، بگویاي این موضوع بود

ستاي نیاز واقعي داشتند كه این قبیل اقدامات در را

آنان همچنین اذعان نمودند كه در ها نیست.  آن

مورد مشورت قرار یابي  مراحل مختلف طراحي، مكان

اند. تعدادي نیز تغییر در منابع آب قابل  نگرفته

دسترسي بر اثر ایجاد چنین اقداماتي را یادآوري 

كردند. محدودیت در چراي دام نیز بخشي از ارزیابي 

بود. در مقابل، كنترل سیل و فرسایش دهندگان   پاسخ

داشت آنان از اقدامات  خاك در آینده مهمترین چشم

اي بود. نكته قابل توجه عدم توجیه اقتصادي  سازه

كانال كنترل سیل بود كه به نظر ساكنین محلي 

زیاد در محل سابقه سیل وجود نداشته  ،توجیهي ندارد

وع بود. هاي میداني نیز موید این موض است كه بررسي

هاي مشابه در  تجربیات سایر كشورها و نتایج بررسي

 داخل نیز تا حدودي موید این موضوع است.
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و همكاران  Moghaddasiگزارش  بر اساس

صرفا به كاهش اي آبخیزداري  سازهاقدامات (، 2016)

در آمریكا اند.  درصدي دبي اوج سیل منتهي شده 1/1

كه در  فقي استبیانگر تجربه ناموهاي وسیع  كوبنديس

 50نهایت منجر به تشدید فرسایش خاك در سطح 

شد  یک كانون گرد و غبارگیري  و شكلمیلیون هكتار 

(Pretty و Shah ،2001 از سویي این كار براي .)

كشاورزان كه از مشاركت در ساخت، حفاظت و 

 ها كنار گذاشته شده بودند، جالب نبود بازسازي برنامه

دلیل  نظرات متضاد بهاعالم و  ها تدریج مخالفت بهو 

ازگار با شرایط سمناسب و هاي  فناوريعدم كاربرد 

، Shah و Pretty) دار شد محیطي نمایان و ریشه

2001).  

و  یتتقو"با توجه به اهداف پروژه منارید یعني 

و  ینسرزممنابع  یدارپا یریتبراي مد يانسجام سازمان

دسازي جامعه با تكیه بر توانمن ها رفع آن و یيشناسا

مندي از تمامي  ها و بهره محلي و افزایش مشاركت آن

رسد كه  ، به نظر مي"هاي طبیعي و انساني فرصت

اقدامات آبخیزداري مورد ارزیابي توان تحقق چنین 

یت با توجه به تغییرات در نهااهدافي را نداشته است. 

زیست كه از اهداف كلیدي   پایداري محیطاقلیمي و 

به موارد زیر توجه  د است، الزم بودپروژه مناری

 شد. بیشتري مي

هاي  وري منابع آب با اصالح روش افزایش بهره

استفاده ، هاي شیمیایي آبیاري، كاهش استفاده از نهاده

از كودهاي آلي و نهایتا اصالح شخم سه ضرورت اصلي 

زیست و   كشاورزي براي پایداري محیطاصالح 

همكاران،  و Levidowaاست )سازگاري با خشكسالي 

در راستاي . این محورها (Reicosky، 2015؛ 2014

نحو  بهلي منارید است كه لالم تحقق اهداف پروژه بین

هاي  جرایي شدن بر اساس فرصتاي براي ا شایسته

ریزي قرار نگرفته  در كانون طراحي و برنامهه ضحو

  است.

یست زیكي دیگر از كارهاي ضروري تحقق اهداف 

جمله منارید، اهتمام وافر براي استفاده از محیطي و از 

دلیل نقش  كودهاي آلي از جمله كودهاي حیواني به

ذخیره رطوبت و كاهش  ،ها در پایداري خاك ارزنده آن

و افزایش (، Lal ،2001و  Blanco) هاي خشكي تنش

در  اهش اثرات عناصر سنگینك،  پایداري خاكدانه

و  Busaria) دشو محصول از جمله سبزیجات مي

ه ضهاي هر حو خاك ،به همین دلیل .(2015همكاران، 

هستند كه مهمترین منبع  سیستمي زنده و پیچیده

گاه اصلي حفظ منابع آب،  تكیه تولید مواد غذایي و

 و آب مقابله با تغییرات اكوسیستم، خدمات امنیت،

، Reicoskyهستند ) پایدار فقر و توسعه هوایي، كاهش

2015). 

دهاي نوین آبخیزداري مبتني بر امروزه رویكر

رخ  كمترین حد بر هم زدن نیم"مواردي چون 

1خاك
2، استفاده از سطوح آبگیر باران"

مدیریت "و  "

9برداري از منابع طبیعي پایدار بهره
كشاورزي "و  "

4دقیق
این رویكردها استفاده از اساس استوار است.  "

ي طبیعي و انساني در مقیاس محلي ها توان و فرصت

عدم دالیل . یكي دیگر از (FAO ،2014) باشد يم

استقبال كشاورزان، عدم تاثیر ملموس این اقدامات در 

 ععملكرد محصول از طریق تغییرات ملموس در مناب

دلیل این امر هاي زیرزمیني است.  ویژه آب هآب، ب

آگاهي كشاورزان از پیامدهاي خشكسالي و گسترش 

مهاجرت اجباري  نگراني ناشي از كاهش شدید درآمد و

هاي سطحي و تغذیه  آوري آب امروزه جمعاست. 

برداري صحیح  هاي زیرزمیني و تنظیم بهره آب

 كارهاي مدیریت منابع آب است مهمترین راه

(Ghahari و Pakparvar ،2002).  به نظر در نهایت

افزایش سطح هاي اخیر و  رسید كه تجربه خشكسالي

گیري تعداد  جهسواد و ارتباطات موجب شده كه نتی

فراتر از احداث بند یا شوندگان   زیادي از مصاحبه

ها براي  چرا این هزینه"این سوال بود:  ،غرس نهال

پایداري  ،كارهاي ضروري و مورد نیاز كشاورزي

ده شبحران خشكسالي صرف نمدیریت و  معیشت

"است؟

                                                       
1 Soil Disturbance 
2 Micro-catchment  Runoff Harvesting System 
3 Sustainable Natural Resources Utility 
4 Precision Agriculture  
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Abstract 

Land degradation, air pollution, food deficient, poverty as well as inequality are the 

main challenges worldwide. However, overcome these challenges are impossible 

without local inhabitants’ participation. The objective of this research was to evaluate 

the watershed management measures which measured through joint project by Forests, 

Rangelands and Watershed Management Organization (FRWM) and Middle East and 

North Africa Regions Program for Integrated Development (MENARID) in Razin 

Watershed, Kermanshah, Iran during 2013-16. Local inhabitants were interviewed using 

questionnaire. The results explored that constructed measures comprise the pit- seeding, 

rain-fed orchard, stony dam, gabion and dyke. However, most of respondents did not 

agree with biological measures (pit- seeding, rain-fed orchard) due to limitation for their 

animal grazing, persuading land-use change and enhancing conflicts among them, while 

rare inhabitants were willing to rain-fed orchard due to their expects on rangeland 

ownership and loan opportunity. Approximately 85% of local people confirmed that 

they did not consult or collaborated during watershed management measures, although 

they had environmental friend ideas. They believed that mechanical measures are 

impossible solutions in terms of soil conservation, flood control, runoff harvesting and 

supplemental irrigation. Overall, local communities worried about climate change and 

its sever negative impacts on agricultural activities and livelihood, thus watershed 

management and governance should be taken urgent steps overcome or adapting hits of 

droughts due to their literacy and experience during recent years. It is concluded that 

local inhabitant's ideas and their participations should be considered as the necessary 

step to obtain the effective results and sustaining watershed management measures. 

 

Keywords: Biomechanical measures, Inhabitants’ participation, Land degradation, 

Local inhabitants, Watershed activities 
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