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چكیده
زیستگاه هاي  و  طبیعت  محیط،  و  ناشناخته  متغیرهاي  ابتدا  در 
نشده  کنترل  توسعه  امروزه  اما  مي کردند.  کنترل  را  انساني 
زیستگاه هاي انساني، محیط را تغییر مي دهد و به طور جدي همه 
پژوهش  راستا،  این  در  مي کند.  تهدید  را  دست نخورده  اراضي 
3)ILM( حاضر به بررسي برنامه ها و اهداف مدیریت جامع اراضي

و مدیریت جامع آبخیز )IWM(4 به منظور انتخاب و معرفي الگوي 
پرداخته  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  براي  مناسب  برنامه ریزي 
است. ILM علمي است که از ترکیب دانش جوامع محلي، مردم 
از  هم چنین  و  مي برند  سود  محیط  از  که  افرادي  کلیه  و  بومي 
 ،ILM علوم طبیعي و اجتماعي حاصل  شده است. حالت پیشرفته
در  نتایج  تحلیل  به  و  دارد  همه  سونگر  دید  که  است،   IWM
بلندمدت توجه مي کند. در واقع، IWM، به عنوان مفهومي نو و 
منابع  مدیریت  توسعه،  برنامه ریزي،  راستاي  در  رویکردي جدید 
آب و پوشش گیاهي با تأکید ویژه بر مسائل اقتصادي و اجتماعي 
راهکارهاي  ایجاد  دنبال  به  که  مي باشد  مطرح  محیط زیستي  و 
مشارکتي در این عرصه ها است. هدف این رویکرد و این راهکار 
منابع  و  طبیعي  منابع  مدیریت  در  هماهنگي  و  یکپارچگي  ایجاد 
تمایز  است.  مردم محور  برنامه هاي  قالب  در  حوضه ها  اجتماعي 
برنامه ریزي  بر   IWM که  است  این  در   ILM با   IWM اصلي 
شناخت  بر  مبتني  به طوري  که  داشته،  تأکید  حوضه  راهبردي 
حوضه، اقدام به تعریف راهبردهاي کالن حوضه نموده و انواع

برنامه هاي راهبردي و پاسخ هاي مدیریتي بهبود سالمت حوضه را 
 ،IWM در دستور کار کمیته راهبردي خویش قرار مي دهد. لذا
الگوي  یک  به عنوان  و  رفع  را   ILM محدودیت هاي  و  نواقص 
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2- استاد دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي، دانشگاه یزد.
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برنامه ریزي مناسب به برنامه ریزان معرفي مي شود.

مشارکتي،  راهکارهاي  راهبردي،  برنامه هاي  کلیدی:  واژه های 
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مقدمه
مدیریت جامع اراضي:- 1

به هم معرفي  را  نیازهایشان  روش جامعي است که ذي نفعان و 
به مردم و طبیعت  را  این روش گزینه هایي  به عبارت دیگر،  مي کند. 
پیشنهاد مي کند، که هم انسان و هم طبیعت را به نیازهایشان مي رساند. 
برنامه طوالني مدت و چند جانبه و  پایه یک  بر  این روش  هم چنین 
براي رفع مشکالت انساني، اقتصادي و محیطي است. ILM علمي 
است که از ترکیب دانش جوامع محلي، مردم بومي و کلیه افرادي که 
از محیط سود مي برند و هم چنین از علوم طبیعي و اجتماعي حاصل 
 شده است. به عبارت دیگر، تنها یک وسیله براي متعادل کردن توسعه 

نیست بلکه روش جدیدي براي فکر کردن است ]17[.
از  بسیاري  در  مي تواند   ILM در خصوص  موجود  پیشنهاد هاي 
نظر  در  را  مسئله  این  باید  اما  باشد،  استفاده  قابل  مختلف  موارد 
داشت که بسیاري از مشکالت مدیریت اراضي و راه حل هاي آن ها، 
خصوصیات منطقه اي منحصربه فردي دارند. ضمن اینکه، اقداماتي که 
همه  در  مي شود  انجام  خاص  شرایط  یک  تحت  و  کشور  یک  در 
نیست. درک و جبران کردن  اجرا  قابل  در همه شرایط  کشورها و 
این اختالفات منطقه اي کلید دست یافتن به مدیریت پایدار اراضي 
در سرتاسر جهان است ]4[. کلمه پایداري در موارد زیادي استفاده 
تعدادي  آن شامل  مفهوم کلي  اما  ندارد.  تعریف روشني  مي شود و 
وضعیت  جنبه هاي  تمام  نگهداري  و  حفظ  به  مربوط  مؤلفه هاي  از 
اقتصادي است. نکته مهم  امنیت  تا  زندگي انسان از سالمتي گرفته 
این است که این فرآیندها باید با حفظ سالمتي طبیعت همراه باشد. 

برخي مؤلفه هاي پایداري شامل موارد ذیل مي باشد ]3[:
 تولیدات مطلوب  سطوح  و  شرایط  نگهداري  و  حفظ 

حاصل از طبیعت؛
 با حداقل نهایي  به محصوالت  اولیه  تبدیل کارآمد مواد   
ضایعات؛
 در محصوالت  تولید  میزان  و  مطلوب  شرایط  پایداري   

حدود میانگین؛
 دنبال به  تولید  میزان  و  مطلوب  شرایط  بخشیدن  بهبود   
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اختالالت عمده.
اراضي  از  مختلف  مقیاس هاي  در  شده  ذکر  پایداري  مؤلفه هاي 
فرآیندهاي  از  مسائلي  و  طبیعي  پوشش  با  اراضي  تا  کشاورزي 
بوم سازگان گرفته تا بهره وري کشاورزي و صنعتي قابل اجرا است. 
موضوعات  براي  یا  مقیاس هاي خاص  در  عوامل  از  برخي  اگرچه 
همه  در  قوي  اشتراکات  اما  دارند،  را  اهمیت  بیش ترین  خاص 

مقیاس ها و مسائل وجود دارد.
تهدیدهاي اصلي پایداري جهاني که منجر به فروپاشي حکومت ها 
و از بین رفتن جوامع در طول تاریخ بشر شده است، به قرار ذیل 

مي باشد ]2[:
تخریب منابع به دست انسان ها به ویژه منابع آب و خاک - 1

که بستر اصلي فرآیند کشاورزي است.
را - 2 خود  نتوانستند  جوامع  که  هوایي  و  آب  نوسانات 

به سرعت با آن ها وفق دهند.
مي توان  فني  راه حل هاي  و  طبیعي  سیستم هاي  فرآیند  درک  با 
روش هایي را براي کاهش تأثیرات منفي نوسانات کوتاه مدت اقلیمي 

به کار برد.

محدودیت هاي اساسي در کاربري اراضي:- 
رفع  براي  فني  راه حل هاي  از  استفاده  در  که  اصلي  مشکالت 
مشکالت محیطي، اجتماعي و صنعتي وجود دارد شامل فاصله زیاد 
و تنوع زیادي بین شرایط محیطي است. یک عامل فني مؤثر در یک 
منطقه ممکن است در یک منطقه دیگر عامل کاماًل غیر مؤثري باشد یا 
برخي کارها ممکن است در برخي زمان ها خوب و در برخي زمان ها 
مناسب نباشند. قبل از استفاده از راه حل هاي فني براي حمایت هاي 
پایدار الزم است که تأثیر اختالفات زماني و مکاني در خاک و اقلیم 
داشتن  بدون  و  علمي  اطالعات  این  دانستن  بدون  شوند.  شناخته 
تکنولوژي مناسب براي انتشار و تفسیر این اطالعات، کاربرد مؤثر 
غیر  مصنوعي  هوش  مانند  اراضي  کاربري  تکنولوژي هاي  و   ILM

قابل استفاده هستند ]7[.

 -:ILM چالش ها و فرصت هاي
شدت روزافزون مشکالت محیطي، اجتماعي و اقتصادي چه در 
توجه  توسعه،  در حال  در کشورهاي  و چه  توسعه یافته  کشورهاي 
انساني متمرکز کرده است.  پایداري فعالیت هاي  جهاني را بر روي 
از آنجایي که تمام فعالیت هاي فعلي و آینده انسان ها به نوعي وابسته 
به مواد معدني، آب و دیگر منابع تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده 
پایدار1 تبدیل  است، ILM باید به یکي از روش هاي اصلي توسعه 
جمعیت  براي  شرایط  اصالح  هم  یعني  پایدار  توسعه  مفهوم  شود. 
انسان امروزي و هم سالمت نگه داشتن طبیعت براي تأمین نیازهاي 
آیندگان. با این حال، مدیریت فعلي اراضي سعي بر این دارد که تعداد 
بیابان زایي، جنگل زدایي،  همانند:  هم  به  مرتبط  از مشکالت  زیادي 

1. Sustainable development

و  شهري  نواحي  در  جمعیت  بي رویه  رشد  و  هوا  و  آب  آلودگي 
روستایي را بررسي کنند. اما با انجام یکسري شیوه هاي ناهماهنگ و 
مقطعي به نتیجه خوبي نخواهند رسید. یک روش کلي نگر و همه جانبه 
مدیران را براي ارائه راه حل هایي مناسب در یک چهارچوب منسجم 
هدف  لذا  مي کند.  کمک  و  راهنمایي  مشکل  چندین  حل  جهت 
ILM بهینه کردن منافع اقتصادي و محیطي براي جوامع امروزي به 
همراه حفظ یا افزایش ظرفیت این منابع براي نسل هاي آینده است. 
ضمن این که، نیازهاي جوامع، اقتصاد و محیط هاي مختلف مي توانند 

روي کاربري هاي کنوني و آینده تأثیرگذار باشند ]19[.

 -:ILM عناصر به کارگیري روش
و  اقتصادي  اجتماعي،  نیازهاي  تمام  مدیریتي  جامع  روش  یک 
محیطي ذي نفعان )مردم و مالکان زمین( را در یک جامعه شناسایي 
براي  ممکن  انتخاب هاي  کلیه  شناسایي  وضعیت،  بهبود  مي کند. 
استفاده از زمین و مشخص کردن ترکیبي از این انتخاب ها که موجب 
مدیریت  کارهاي  جمله  از  مي شود  مکان  و  زمان  از  بهینه  استفاده 
جامع است. مراحل منطقي کار در یک رویکرد ILM به ترتیب ذیل 

است ]17[:
و - 1 نیازها  شناسایي  براي  ذي نفعان  به  دادن  فرصت 

احتیاجاتشان؛ این ذي نفعان شامل تصمیم سازان، برنامه ریزان مدیریتي، 
کاربران زمین، مالکان زمین و بهره برداران از خدمات مختلف زمین 

مي باشند.
اطالعات مربوط به شرایط اقتصادي، اجتماعي و فیزیکي - 2

منطقه را جمع آوري کنید و از این اطالعات براي شناسایي و ارزیابي 
شرایط بالقوه و بالفعل زمین استفاده کنید.

مساحت - 3 براي  مکاني  برنامه ریزي  واحدهاي  شناسایي 
منطقه و هم چنین تعیین واحدهاي زماني بازگشت سرمایه )معموالً 
طوالني مدت(؛ رابطه بین ورودي ها و خروجي ها و اثرات اجتماعي، 

اقتصادي و محیطي را پیش بیني کرد.
مورد - 4 در  تا  کنید  فراهم  ذي نفعان  براي  را  فرصت هایي 

استفاده از زمین و سیستم مدیریت بهینه براي هر واحد برنامه ریزي 
به توافق برسند.

برقراري ارتباط با سازمان هاي رسمي، ارگان هاي قانون گذار - 5
مرتبط با مدیریت اراضي براي گرفتن موافقت انجام هر نوع کاربري 

روي اراضي و مدیریت طوالني مدت اراضي.
فرآیند  یک  اما  نمي باشد،  ثابتي  روند  یک  داراي   ILM روش 
پیوسته و یک فعالیت تکراري از برنامه ریزي، اجرا، کنترل و ارزیابي 
است که مي کوشد بسیاري از نیازهاي محیطي، اقتصادي و اجتماعي 
را معرفي کند بدون آنکه نه جامعه امروزي را تحت فشار قرار دهد و 
نه آینده نسل بعد را تهدید کند. اجزاء ضروري این رویکرد مستقل از 
مقیاس است و بنابراین در سطوح جهاني، ملي، ناحیه اي و غیره قابل 
اجرا است. هرچند روش هاي پایه اي ILM قباًل هم در دسترس بوده 
است، اما اجراي آن در بسیاري از قسمت هاي جهان به دلیل مسائل 
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آموزشي، مالي و اداري محدود بوده است.

مشکالت ناشي از ضعف مدیریت اراضي:- 
روش  یک  در  اراضي  منابع  مدیریت  در  نقص  و  کوتاهي  هر 
توسعه  در  مهمي  موانع  و  جدي  مشکالت  ایجاد  باعث  جامع نگر 
مشکالت  با  ارتباط  در  ضرورتًا  محیطي  مشکالت  مي شود.  پایدار 
اقتصادي و اجتماعي هستند و بیکاري، فقر، بیماري و گرسنگي تأثیر 
غیرقابل انکاري در وضعیت اراضي دارند. مهم ترین مشکالت عبارتند 

از ]5[:

براي  زمین  استعدادهاي  و  توانایي ها  مداوم  تخریب  الف: 
موضوع  این  جهان:  سراسر  در  اقتصادي  و  محیطي  منافع  تأمین 
هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي در حال توسعه 
تخریب  بیابان زایي،  فرسایش،  به  مي توان  مثال  براي  مي شود.  دیده 
زیستگاه هاي ماهیان، افت آبخوان ها، سخت شدن خاک ها، برداشت 
در  کرد.  اشاره  زیستي  تنوع  تخریب  و  معادن سمي  از  اصولي  غیر 
واقع تخریب توانایي هاي زمین جهت تأمین نیازهاي بشري مي تواند 
باعث توسعه بي رویه شهرنشیني و افزایش مشکالت اجتماعي شود.

در  جامع نگر  رویکرد  بدون  اراضي:  از  ناصحیح  استفاده  ب: 
مدیریت اراضي، اغلب از روش هایي استفاده مي شود که براي یک 
براي  هستند.  نامناسب  اراضي  از  خاصي  نوع  یک  یا  ناحیه خاص 
مثال: در نواحي خشک پروژه هاي آبیاري که براي تأمین آب انجام 
مي شود غالبًا اقدامي ناکافي است؛ زیرا این مناطق در بسیاري موارد 
از  بیش  استفاده  لذا،  دارند.  قرار  نیز  مغذي  مواد  تأثیر کمبود  تحت 
حد از منابع با ارزش مانند کودها و سموم دفع آفات مي تواند غیر 
باشد و مي تواند  براي کارایي کشاورزي مضر  یا حتي  ضروري و 
منجر به آلودگي و مشکالت بهداشتي در مناطق روستایي و شهري 
شود. بنابراین، استفاده ناصحیح از منابع اراضي یک مانع بزرگ براي 

توسعه پایدار در همه جنبه هاي آن است.

ج: اثرات تجمع مواد1: عالوه بر تأثیرات مخرب ملي و محلي 
همانند  بین المللي  مشکالت  اراضي،  مدیریت  ضعف  از  حاصل 
ریزش هاي  وضعیت  در  فاحش  تغییرات  اراضي،  آلودگي  افزایش 
جوي و غیره ایجاد کرده اند. به عنوان مثال در اروپا آلودگي رودخانه 
راین به دلیل فعالیت هاي صنعتي در کشورهاي باالدست سبب کاهش 

کیفیت آب در کشورهاي پایین دست شده است.
اگرچه مشکالت اصلي مدیریت اراضي در تمام دنیا داراي یک 
در  محلي  تغییرپذیري هاي  و  اختالفات  اما  است؛  عمومي  شکل 
شرایط محیطي، اقتصادي و اجتماعي نیازمند راه حل هاي خاص فني 

است که با شرایط خاص محلي سازگار شده است.

1. Accumulating Impacts

د: خسارت هاي باالي فرسایش خاک: بسیاري از عوامل تخریب 
اراضي به هم پیوسته هستند و اثرات یک مشکل در یک منطقه، باعث 
مثال؛  براي  مي شود.  دیگر  مناطق  در  مشکالت  از  زنجیره اي  ایجاد 
فرسایش خاک بر اثر روش هاي نامناسب کشاورزي روي شیب هاي 
تند، تأثیر محلي جدي در کاهش تولید غذا و بازده اقتصادي اراضي 
فرسایش یافته دارد ]23[. در واقع فرسایش خاک یکي از عوامل مهم 
مواد غذا در کشورهاي در حال  تولید  براي  پتانسیل محیط  کاهش 
توسعه یا توسعه یافته است. مشکالت بحران غذا و فقر کشاورزي در 
بسیاري از این کشورها اهمیت بسیاري دارند. اگر چه خیلي از این 
کشورهاي در حال توسعه داراي منابع معدني و انرژي ارزشمندي 
هستند، اما اقتصاد ملي بیش تر از کشورهاي توسعه یافته  به کشاورزي 
وابسته و متکي است ]25[. این وابستگي شدید براي اقتصاد بومي 
و توان تولیدات کشاورزي؛ هرگونه تخریب ظرفیت تولیدي اراضي 
را به مانعي جدي براي تأمین نیازهاي اساسي انسان و دستیابي به 
توسعه پایدار تبدیل مي کند. ضمن اینکه، بسیاري از اشکال تخریب 
اراضي برگشت ناپذیر است و این مسئله در بحران منابع غذایي که 

ممکن است براي نسل آینده ایجاد شود نقش مهمي ایفاء مي کند.

 -:ILM محدودیت هاي
موانع زیادي وجود دارند که از اجراي ILM در سطح منطقه اي و 
جهاني جلوگیري مي کنند. برخي از این موانع به وسیله تکنولوژي هاي 
در  که  است  این  حقیقت  اما  مي شوند.  برداشته  راه  سر  از  موجود 
بسیاري از مواقع که تکنولوژي بسیار مورد نیاز است، این فنون در 
دسترس نمي باشند. رفع بسیاري از این مشکالت نیاز به تصمیم گیري 
در مورد واگذار کردن منابع در سطح ملي و بین المللي دارد. برحسب 
دگرگوني در شرایط اقتصادي، اجتماعي و محیطي، تکنولوژي هایي 
که در یک موقعیت خاص براي ILM مناسب هستند ممکن است در 
آینده نامناسب و غیر قابل استفاده باشند. هم چنین این موانع در هر 
ناحیه و یا در هر کشور با ناحیه و کشور دیگر متفاوت اند. موانع و 

محدودیت هاي مربوط به ILM شامل موارد ذیل است ]24[:

 ،ILM آغاز  نقطه  مناسب:  اطالعات  به  دستیابي محدود  الف( 
از  واقعي  استفاده  اراضي و  منابع  کیفیت  اطالعات در مورد  داشتن 

آن ها است. این اطالعات شامل موارد ذیل است:
براي  اراضي  پتانسیل  مانند:  اراضي  پایه اي  ویژگي هاي  الف( 
و  زیستي  تنوع  معدن،  استخراج  کشاورزي،  تولیدات  جنگل داري، 

غیره؛
محدودیت هاي ذاتي مربوط به اشکال مختلف اراضي؛ب( 
آب هاي ه(  آلودگي  فرسایش،  بیابان زایي،  به  حساسیت 

زیرزمیني و اشکال دیگر تخریب؛
توزیع کاربري هاي مختلف و مسئله مالکیت اراضي؛ح( 
محدودیت هاي نظارتي؛ض( 

ي( تأثیرات صنعتي و شهري.
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به  دستیابي  دشواري  پایه اي،  اطالعات  بودن  ناقص  اصلي  دلیل 
ابزار فني مورد نیاز براي جمع آوري و آنالیز اطالعات است. در حال 
حاضر ابزار و روش هاي علمي، جهت ارزیابي اطالعات مورد نیاز 
براي تصمیم گیري هاي پیشرفته در مورد کاربري اراضي و سایر موارد 
وجود دارد. اما این ابزارها و روش ها در اکثر مناطق جهان به شکل 

غیر قابل استفاده در دسترس هستند.
ناکافي  تکنولوژي ها  این  براي  سرمایه گذاري  موارد  بعضي  در 
نهادهاي  تکنولوژي،  به یک  از دستیابي  دیگر پس  موارد  در  است. 
تکنولوژي ها  این  از  حمایت  براي  نیاز  مورد  آموزشي  و  زیربنایي 
اطالعات  موارد  بعضي  در  هم چنین،  ندارد.  وجود  کافي  به اندازه 
آن ها  از  استفاده  در  دالیلي  به  ولي  هستند  قابل دسترس  نیاز  مورد 
غفلت مي شود یا اینکه آن ها نادیده گرفته مي شوند. نبود یک پاسخ 
اندازه  همان  به  است  ممکن  شناخته شده  مشکل  یک  براي  به موقع 
خطرناک باشد که آگاه نبودن از مشکالت ناشناخته خطرناک هستند. 
در بسیاري از مواقع تنها کاري که باید انجام شود آن است که ابزارها 
و روش هایي به کار برده شود که کمبود ها و محدودیت هاي مدیریت 
و برنامه ریزي مناسب در استفاده از اراضي را مشخص کند. در چنین 
وضعیت  مورد  در  مدت  طوالني  بررسي هاي  به  کمي  نیاز  مواردي 

محیط وجود دارد.
ضمن اینکه، به دلیل نبودن تعاریف و روش هاي مشترک در زمینه 
اقلیم، نوع پوشش اراضي و  ویژگي هاي اساسي اراضي مثل خاک، 
کاربري، انتقال مؤثر علوم و تکنولوژي هاي خاص از یک کشور به 
کشورهاي دیگر مختل مي شود. توسعه تعاریف استاندارد براي این 
خصوصیات در سراسر جهان طي یک بخش از برنامه محیطي سازمان 
خواربار و کشاورزي ملل متحد انجام مي شود؛ لذا این موضوع تا حد 

زیادي به اجراي ILM کمک مي کند ]6[.
ب( ضعف در ساختارها و نهادها: هرگاه اطالعات موجود براي 
علمي  تحقیقات  باشد  استفاده  قابل  غیر  و  بي ارزش  تصمیم گیران 
در  بود.  تصمیم گیران خواهد  و حل مشکالت  بهبود  براي  راه  تنها 
سال هاي اخیر مسائل زیادي در مورد کاربري اراضي توسط محققین 
مشخص شده است؛ اما انتشار این اطالعات سریع نبوده است. علت 
این موضوع فقدان مکانیزم ها و دستگاه هاي منتقل کننده، محدودیت 
بین  ارتباط و همکاري  فقدان  از مکانیزم هاي موجود و  استفاده  در 
مسئولین سازمان هاي مختلف دخیل در امر استفاده از اراضي است. 
انتقال اطالعات مي تواند به وسیله آموزش آگاهي هاي عمومي، احیاء 
آموزش  حرفه اي  به صورت  که  افرادي  بومي،  دانش  از  استفاده  و 
در  علم  تبادل  براي  مکانیسم هایي  و  زیربنایي  نهادهاي  دیده اند، 

مقیاس بین المللي، محلي و منطقه اي انجام شود.
یک درک خوب و اجراي مؤثر براي ترویج و پیشرفت مدیریت 
منابع در سطوح مختلف اجتماع از سطوح مرکزي و منطقه اي گرفته 
تا برنامه هاي روستایي و محلي الزم است. متأسفانه افرادي که هم 
دارند،  اراضي  کاربري  مدیریت  زمینه  در  کافي  دانش  هم  و  تجربه 
موارد خصوصًا  بعضي  در  ندارند.  اغلب در سطوح حساس وجود 

در گذشته، در آموزش عمومي توجه کافي به مسائل محیطي نشده 
است. گاهي اوقات توسعه خدمات روي نقش مردان )با غفلت از 
نقش زنان( در مواردي چون کشاورزي، انرژي خانگي )لوازم منزل( 
زیادي  توجه  محیطي  مختلف  جنبه هاي  به  مربوط  مسائل  دیگر  و 
مدیریتي،  برنامه هاي  اهداف  به  دستیابي  براي   ILM در  کرده اند. 
دسترسي زنان به آموزش بسیار مهم است. عدم همکاري و ارتباط 
بین سازمان هاي مربوط مي تواند باعث تکرار شدن برخي فعالیت ها 

و اتالف منابع شود.

شامل  روش ها  این  اراضي:  از  استفاده  ناپایدار  روش هاي  ج( 
بهره برداري بیش از حد از اراضي، آلودگي و تخریب منابع طبیعي 
بقاء خود را تخریب  آینده و  و غیره مي باشد. هیچ جامعه اي عمداً 
نمي کند. هرچند فشارهاي اقتصادي مي تواند منجر به تخریب منابع 
شود.  اقتصادي  رفاه  و  زندگي  طوالني مدت  نیازهاي  تأمین  جهت 
و  مالیاتي  محرک هاي  یارانه ها،  دولت،  قیمت گذاري  ساختارهاي 
معدني  منابع  و  انرژي  غذا، چوب،  به  مربوط  تجاري  سیاست هاي 
زمین جهت  کاربران  بر  فشار  یا حتي  تشویق  موجب  است  ممکن 
آن ها  معیشتي  منابع  تحلیل  نتیجه  در  و  منابع  از  بي رویه  استفاده 
شود. دانش بومي و علوم پیشرفته مي توانند مدیران را در شناسایي 
وضعیت هاي سازگار یا مخالف با کاربري اراضي کمک کنند. به عنوان 
مثال، اغلب به نظر مي رسد که حفاظت از تنوع زیستي با تولید غذا از 
طریق کشاورزي ناسازگار است. اما مطالعات اخیر نشان داده است 
که جمعیت بسیاري از اجزاء تنوع زیستي در اراضي حاصل خیز که 
بهترین تناسب را براي کشاورزي دارند به طور طبیعي پایین است؛ در 
حالي که در اراضي حاشیه اي که حاصل خیزي پایین تري دارند تنوع 
زیستي باالتر است. بنابراین، با به کار بردن یک روش مناسب تولید 
از  اراضي حاصل خیز و حفاظت  غذا هم چون کشت مخلوط روي 
آن ها در برابر تخریب؛ مي تواند تنوع زیستي را از طریق جلوگیري 
این موضوع  به عالوه،  کند.  اراضي حاشیه اي حفظ  مفرط  از کشت 
آبخیز،  حوزه  از  حفاظت  براي  مي دهد  اجازه  حاشیه اي  اراضي  به 
تغذیه سفره هاي زیرزمیني، بهبود کیفیت آب و توریسم مورد استفاده 
بین المللي  در سطح  اقتصادي  گیرند. ضمن اینکه، سیاست هاي  قرار 
ناپایدار سوق  اعمال  به سوي  را  اراضي  از  استفاده کنندگان  مي تواند 

دهد ]8[.

اراضي:  از  استفاده  مختلف  اهداف  بین  ناسازگاري  د( 
برنامه ریزي استفاده از اراضي به منظور استفاده بهینه از اراضي براي 
رسیدن به اهداف و مقاصد پذیرفته شده هدایت مي شود. هرچند که 
آگاهي هاي  و  اهداف  که  ذي نفعان  و  مردم  مختلف  گروه هاي  بین 
وجود  به  ناسازگاري هایي  دارند،  اراضي  کاربري  مورد  در  متفاوتي 
مي آید. مثاًل توسعه مناطق شهري و صنعتي به اراضي نیاز دارند؛ که 
اراضي اغلب براي تولیدات کشاورزي بسیار ارزشمند هستند.  این 
معموالً طرفداران حفاظت از منابع طبیعي در زمینه مدیریت اراضي 
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اهدافي دارند که با اهداف کشاورزان و دیگر مشاغل متفاوت است. 
بسیاري از این اهداف به هم وابسته بوده و داراي مشترکاتي هستند. 
در جایي که چندین هدف در خطر هستند مدیران مجبور به سبک 
مي شوند.  آن ها  از  تعدادي  جایگزیني  و  وضعیت  کردن  سنگین  و 
ضمن اینکه، اغلب هیچ راه حل فني ساده اي در دسترس نمي باشد و 
جوامع و گروه ها مجبور هستند که تصمیمات مشکلي اتخاذ کرده و 

با یکدیگر مصالحه کنند.
حال  در  کشورهاي  در  چه  است  داده  نشان  تجربه  طرفي،  از 
توسعه و چه در کشورهاي توسعه یافته؛ برخي از روش ها مي توانند 
را مي توان تحت  این روش ها  کنند.  ILM را حذف  محدودیت در 

عناوین ذیل دسته بندي کرد ]18[:
الف( همکاري هاي درون و میان دولتي: کشورهایي که در منابع 
مالي، زیر ساخت ها، افراد آموزش دیده و متخصص محدودیت دارند، 
ممکن است از ادغام منابع بین خودشان براي دستیابي به اطالعاتي 
سود ببرند. به همین ترتیب وجود یک مکانیزم مؤثر براي اشتراک 

راه حل ها، جهت حل مشکالت عمومي مي تواند مفید باشد.

بخش هاي خصوصي  و خصوصي:  عمومي  مشارکت هاي  ب( 
توسعه  و  تحقیق  مورد  در  متقابلي  سودمند  همکاري هاي  مي توانند 
همکاري ها  این  باشند.  داشته  یکدیگر  با  ساخت ها  زیر  ایجاد  و 
و  جامع  طرح هاي  و  زمین  مدیریت  که  مي شود  طراحي  به گونه اي 

همه جانبه را حمایت کند.

این  در  پشتیباني:  فناوري-  برنامه هاي آموزشي هدفمند و  ج( 
اولیه  فشارهاي  به حل  تکنولوژي ها مي تواند  کاربرد هدفمند  رابطه 
برنامه ریزي کمک کرده و موجب ایجاد یک کاربري پایدار در شرایط 

کمبود یا نبود اطالعات شود.

د( سرمایه گذاري مستقیم عمومي در حفاظت از منابع: دولت ها 
اقتصادي  بخش هاي  در  را  خود  عمده  سرمایه گذاري هاي  اغلب 
نواحي حاشیه اي انجام مي دهند. سرمایه گذاري هاي مستقیم در برخي 
حاشیه اي  نواحي  از  اقتصادي  حمایت  جهت  خاص  کاربري هاي 
براي مشکالتي که مسبب آن  راه حل  اغلب مؤثرترین  ممکن است 

ناپایداري اراضي است باشد.
نوع دیگر سرمایه گذاري عمومي، تأسیس مؤسسات تحقیقي براي 
بررسي مشکالت خاص مناطق حاشیه اي است. این مشکالت شامل 
مسائل مربوط به کشاورزي پایدار، جنگل داري، معدن کاري و استفاده 
مناطق حاشیه اي  در  این مؤسسات  منابع دیگر است. هنگامي که  از 
مستقر شدند، مي توانند عالوه بر موارد تحقیقاتي در آموزش محلي و 

توسعه زیر ساخت ها نیز شرکت کنند.

2- مدیریت جامع آبخیز:
مدیریت جامع آبخیز، مدیریتي هماهنگ و موزون بر سامانه هاي 

فیزیکي، زیست شناختي، اجتماعي و اقتصادي است و فراهم آورنده 
شرایطي است که با وجود تأمین منافع جامعه، تأثیر منفي بر منابع به 
کم ترین حد خود مي رسد ]11[. ضمن اینکه، مدیریت هر یک از منابع 
حوضه، جداي از مدیریت دیگر منابع حوضه نیست. بر این اساس، 
این رویکرد اشاره به رایزني هاي جمعي و مشارکت انواع ذي نفعان 
سازمان کار  چارچوب  و ذي ربطان دولتي و غیردولتي حوضه در 

مدیریت جامع آبخیز به شیوه اي کامال آزاد و منصفانه دارد ]14[.
این رویکرد بر برنامه ریزي راهبردي حوضه تأکید داشته، به طوري 
 که مبتني بر شناخت حوضه، اقدام به تعریف راهبردهاي کالن حوضه 
نموده و انواع برنامه هاي راهبردي و پاسخ هاي مدیریتي بهبود سالمت 

حوضه را در دستور کار کمیته راهبردي خویش قرار مي دهد ]1[.
تأکیدي ویژه بر پایش و ارزیابي وضعیت سالمت و پایداري 
حوضه و نیز پایش و ارزیابي پتانسیل مخاطرات آبخیز دارد. 
هم چنین، از طریق توسعه مدل ها و پایگاه داده مربوطه و به کارگیري 
آن ها در سامانه هاي پشتیبان تصمیم، بازخوردهاي مدیریتي مناسبي 
نتایج  ضمن اینکه،  مدیران و تصمیم گیران فراهم مي آورد.  را براي 
انواع ارزیابي هاي محیط زیستي و اجتماعي را مبناي پذیرش یا عدم 
پذیرش فعالیت هاي عمراني توسعه اي پیشنهادي در حوضه قرار مي 

دهد ]22[.
یک  رویکرد مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز به عنوان  واقع،  در 
تأکید بر ویژگي هاي  طبیعي با  براي مدیریت منابع  پارادایم جدید 
به منظور معیشت پایدار و بدون  اقتصادي منطقه  اجتماعي- 
آسیب پذیري براي ساکنان این حوضه ها مطرح شده است ]9[. هدف 
کلي مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز، توسعه معیشت پایدار روستایي 
براساس مدیریت جامع منابع طبیعي، همراه با مشارکت همه ذي نفعان 
است ]20[. مشارکت ذي نفعان، اصل اساسي مدیریت جامع است. 
)منابع طبیعي(  سرمایه اي  رویکرد موجب خواهد شد تا منابع  این 
آبخیزها به طور عادالنه اي مدیریت شده و توسعه یابند. هم چنین با 
پایدار اجتماعي-  اجراي این رویکرد، دست یابي به اهداف توسعه 
آینده براي تأمین  توانایي نسل هاي  ممکن خواهد شد و  اقتصادي 

نیازها خدشه دار نمي شود ]15[.
مدیریت جامع آبخیز به عنوان مفهومي نو و رویکردي جدید در 
راستاي برنامه ریزي، توسعه، مدیریت منابع آب و پوشش گیاهي با 
محیط زیستي مطرح  اقتصادي و اجتماعي و  تأکید ویژه بر مسائل 
عرصه ها  که به دنبال ایجاد راهکارهاي مشارکتي در این  مي باشد 
آبخیز رویکرد جامع،  فلسفه وجودي مدیریت حوزه هاي  است. 
طبیعي مي باشد. مقصود و  منابع  یکپارچه و فراگیر در مدیریت 
هدف این رویکرد و این راهکار ایجاد یکپارچگي و هماهنگي در 
مدیریت منابع طبیعي و منابع اجتماعي حوضه ها در قالب برنامه هاي 

مردم محور است ]15[.
حال  مدیریت حوزه آبخیز، یکي از حساس ترین و در عین 
پیچیده ترین اشکال مدیریت منابع طبیعي است. انسان به عنوان یکي 
تعیین کننده اي  بوم سازگان، نقش مهم و  از اصلي ترین اجزاي این 
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مدیریت جامع و یکپارچه  این مجموعه ایفا مي نماید.  پایداري  در 
حوزه آبخیز، مدیریت منابع طبیعي با نگرش سیستمي است که نقش 
ویژه اي در بهره برداري مناسب، درست و پایدار این منابع دارد و البته 
مدیریت جامع بدون توجه به نقش جوامع محلي آبخیز )ذي نفعان 
کلیدي( مناسبات و مشارکت آن ها در سطوح مختلف از تصمیم گیري 

و برنامه ریزي تا بهره برداري، محقق نخواهد شد ]2[.
در مدیریت حوزه هاي آبخیز، مجموعه گسترده اي از منابع مادي و 
موجودات زنده وجود دارد که در زنجیره اي پیوسته بر هم و بر زندگي 
انسان هاي ساکن در این حوضه ها تأثیرگذار است. بر این اساس براي 
مدیریت حوزه هاي آبخیز واژه هاي چون مدیریت جامع حوزه هاي 
آبخیز و مدیریت استراتژیک حوزه هاي آبخیز به کار مي رود. در واقع 
نیست  مدیریتي  جدید  برنامه  یک  آبخیز  حوزه هاي  جامع  مدیریت 
به نوع تعامالت حاکم بر حوزه هاي آبخیز، فرآیندي  با توجه  بلکه 
مدیریتي است که براي ادغام و هماهنگي تأثیرات انساني و عوامل 
استفاده  براي  جامع  و  عملیاتي  برنامه هاي  تا  مي رود  به کار  طبیعي 
بهینه و پایدار از کلیه منابع موجود در حوزه هاي آبخیز ارائه دهد. 
موجود  عوامل  مجموع  مدیریت  باید  مدیریت،  از  تعریف  این  در 
حیات وحش،  مدیریت  کشاورزي،  )مدیریت  آبخیز  حوزه هاي  در 
تأثیر  و  منابع(  سایر  و  انسان  فعالیت هاي  مدیریت  مراتع،  مدیریت 
آن ها بر یکدیگر به طور هم زمان در نظر گرفته شود. واحد کاري در 
مدیریت حوزه هاي آبخیز به جاي مناطق تعریف شده توسط مرزهاي 

سیاسي، واحدهاي هیدرولوژیک است.
در اختیار داشتن الگوهاي مناسب براي مدیریت حوزه هاي آبخیز 
ملت هاي  از  بسیاري  در  آبخیزداري  تعریف  و  مفاهیم  به  توجه  با 
یافته  افزایش  جهان حتي کشورهاي غیر پیشرفته در دهه هاي اخیر 
کشاورزي،  پایدار  توسعه  کارشناسان  و  محققان  متخصصان،  است. 
از این جهت بر لزوم دستیابي  منابع تجدید شونده و محیط   زیست 
به الگوهاي کاربردي مدیریت حوزه هاي آبخیز اصرار و تأکید دارند 
کارآمدي  واحد  و  مستقل  بوم سازگان  یک  را  آبخیز  حوزه  هر  که 
براي سازمان دهي و برنامه ریزي براي دستیابي به توسعه پایدار قلمداد 

مي کنند.
بین عناصر تشکیل دهنده  بودن روابط طبیعي  پیچیده  به  با توجه 
و  تأثیرپذیر  خود  که  مستقل  بوم سازگان  به عنوان  آبخیز  حوزه  هر 
اثرات  وجود  با  بي شک  است،  هم جوار  بوم سازگان  بر  تأثیرگذار 
تجمعي اقدام هاي تخریبي عامل انساني به عنوان عنصري از عناصر 
بین  روابط  کلیه  تجزیه و تحلیل  و  درک  آبخیز  حوزه  تشکیل دهنده 
هزینه بر  بودن،  زمان بر  بر  افزون  آن ها  عملکرد  مجموعه  و  عناصر 
آبخیز  مدیریت حوزه هاي  که  دارد  از  این  رو، ضرورت  هم هستند. 
آن  به  مربوط  اصول  و  شود  مطرح  جامع  مدیریت  چهارچوب  در 
اعمال  هدف  با  پیچیدگي  نوع  هر  از  پرهیز  با  و  ساده  به صورت 

مدیریت در دراز مدت بیان و بحث شود.
براي  اساسي  رویکرد  یک  به عنوان  آبخیز  جامع  مدیریت 
اعمال مشارکت  بومي،  دانش  کاربرد  از طریق  بوم سازگان  مدیریت 

یا  است.  آبخیز  یک حوزه  در  اجتماعي  عدالت  برقراري  و  مردمي 
به عبارت دیگر، مدیریت جامع آبخیز یک روشي است که احاطه کننده 
و هماهنگ کننده استفاده از توان حوزه آبخیز بوده و سرویس دهي و 
تنظیم تصمیم هاي مدیریتي را بر عهده گرفته و فعالیت هاي با قاعده 
بیش ترین  پایین دست  افراد ساکن و مردم  تا  انجام مي دهد  منظم  و 

منافع را از آن ببرند.
برنامه  یک  یا  و  یک سویه  نظریه  یک  آبخیز  جامع  مدیریت 
در  نتایج  تحصیل  به  که  است  نظریه اي  بلکه  نیست.  کوتاه مدت 
بلندمدت توجه مي کند و از طرفي داراي فرآیندهاي با روابط متقابل 
است. در واقع در حوزه آبخیز، مردمي زندگي مي کنند که از منابع آن 
استفاده کرده و زندگي و شیوه هاي معیشتي آن ها براساس واقعیت ها 
دو سویه  واقع یک جریان  در  است.  آبخیز  و موجودیت هاي حوزه 
بر  و  شده  متأثر  اطرافش  محیط  از  آبخیزنشین  انسان  دارد.  وجود 
در  و عکس العمل حوضه  رفتار  نوع  واقع  در  و  مي گذارد  تأثیر  آن 
نظر  در  وجود،  این  با  مي کند.  مشخص  را  بلندمدت  یا  کوتاه مدت 
گرفتن تمام جوانب متأثر در عملکرد حوزه هاي آبخیز به ویژه نقش 
مردم به عنوان مصرف کننده و تصمیم گیرنده در مدیریت جامع آبخیز 

تأکید مي شود.
مدیریت جامع حوزه آبخیز دید همه  سونگر دارد و به تحلیل نتایج 
روابط  با  فرآیندهایي  داراي  از طرفي  و  توجه مي کند  بلندمدت  در 

متقابل است که در ذیل به آن ها اشاره شده است ]21[.
 دید همه جانبه نگرست و به بسیاري از مسائل و مشکالت 	

و روابط دروني آن ها توجه مي کند.
 به کیفیت و کمیت آب دارد و رفتار، 	 نگاه همه جانبه اي 

کمیت آب و جلوگیري از آلودگي را بحث مي کند.
 و 	 بوم سازگان  کل  و  است  میان رشته اي  به صورت 

ملک،  صاحبان  مي دهد.  قرار  مخاطب  را  انساني  مختلف  ابعاد 
را  همه  کل  به طور  و  منابع  مدیران  مهندسان،  توسعه دهندگان، 

به صورت یک سیستم در نظر مي گیرد.
 در بلندمدت، توسعه پایدار را هدف خود قرار مي دهد و 	

مشکالت حال و آینده را نتیجه گیري و رسیدگي مي کند.
 زماني که حوزه هاي آبخیز با کارهاي دولت پیوند مي خورد، 	

این  است؛  الزم  دولت  سطوح  و  اعضاء  همه  بین  مساعي  تشریک 
منابع  تقسیم کردن درست  نیروها و  متحد شدن  ارتباط،  به  نیازمند 

است.
 بر بهبود جزئي زماني و پیوسته تأکید دارد، نه فقط ایجاد 	

یک برنامه بزرگ یک سونگر را در نظر داشته باشد.
 ذینفع 	 افراد  همه  کوشش  انساني،  مختلف  ابعاد  ترکیب 

از مصرف  نیز دوري  و  یا جمعي  فردي  پاسخگویي  به صورت  چه 
اسراف کارانه آب و بهبود مدیریت آبخیز را مورد توجه دارد.

 کل 	 براي  بلندمدت  و  عمومي  هدف  یک  داشتن  نظر  در 
به وسیله  آبخیز که  براي کل حوزه  یا دیدي همه جانبه  آبخیز  حوزه 

همه افراد ذینفع در حوزه آبخیز باید توسعه پیدا کند.
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ضرورت مدیریت جامع:- 
مدیریت جامع به عنوان یک الگوي مرجع و ممتاز در سراسر جهان 
براي برنامه ریزي و ساماندهي حوزه آبخیز مطرح شده است. قبل از 
دهه 1970 آبخیزداري بیش تر بر روي مسائل محلي متمرکز مي شد 
عناصر  و  مسائل  آن  بین  مشترک  مناسبت هاي  اهمیت  این که  بدون 
نظر  در  را  بزرگ تر  آبخیز  بیوفیزیکي سیستم  و  اقتصادي  اجتماعي، 
ساماندهي حوزه  در جستجوي  اگر کشورها همه جا  امروزه  بگیرد. 
آبخیز براي منابع آب، منابع طبیعي و محیط  زیست هستند، به واسطه 
مدیریت جامع آبخیز است. در واقع، مدیریت جامع آبخیز یک راهبرد 
جامع نگرست که به منظور حفظ و اصالح تمامیت زیستي، فیزیکي و 
شیمیایي بوم سازگان آبي، سالمتي بشر و بهبود رشد اقتصادي پایدار 

استفاده مي شود ]13[.
از طرف دیگر، مدیریت جامع آبخیز اساسي ترین شکلي است، که 
ارتباط بین علم، مشارکت عمومي و سیاسي را بررسي مي کند ]16[.

جامع  مدیریت  از  متعددي  کاربردهاي  گذشته  دهه  دو  از  بیش 
آبخیز در سراسر جهان مشاهده شده است. به عنوان مثال راهکارهاي 
مدیریت جامع آبخیز براي مبارزه با خشکسالي در حوزه جابوا1 در 
از  جلوگیري  تایلند،  جائوفرایا2  در  آب  منابع  مدیریت  هندوستان، 
آلودگي فسفري کشاورزي در خلیج چسا پیاک3 ارائه خط مشي مسئله 
مدیریت  راهکارهاي  پیشبرد  و  توسعه  و  استرالیا  در  زمین  تخریب 

جامع آبخیز در ایالت متحده بسیار مفید بوده است.
در ایران نیز مي توان به مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود 
پروژه تقویت و  البرز،  مدیریت جامع آب و خاک  پروژه   ،)1 )فاز 
انسجام سازماني براي مدیریت یکپارچه منابع طبیعي )منارید(، برنامه 

مدیریت جامع حوزه آبخیز دریاچه ارومیه اشاره کرد.

اهداف تدوین برنامه هاي مدیریت جامع:- 
تدوین برنامه هاي جامع با چند هدف اساسي در حوزه آبخیز انجام 
مي شود. این اهداف در هر برنامه متفاوت اما داراي ساختاري مشابه 
است. هدف هاي زیر جزء برنامه جامع حوزه آبخیز است. نمونه این 
طرح ها را مي توان در مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود ]10[ 

نیز مشاهده نمود.
انجام فعالیت ها نظیر معیشت هاي جایگزین، تغییر الگوي ( 1

راستاي  در  محیط  پایش  سامانه  ذي نفعان،  دانش  افزایش  کشت، 
برنامه ریزي بلندمدت؛

هدایت فعالیت هاي زیست مهندسي، کالس هاي آموزشي و ( 2
توان مندي جوامع محلي به سمت تأمین نیازهاي ذي نفعان و کاهش 

مشکالت آنان؛
ایجاد زیرساخت هاي معیشت جایگزین، وام هاي کم بهره ( 3

تولید،  راستاي  در  بهداشتي  مجوزهاي  اخذ  یا  تسهیل  بلندمدت،  و 
فرآوري و بسته بندي محصوالت دامي و کشاورزي جوامع محلي؛

1. Jhabua
2. Chaophraya
3. Chesapeak

پایش مستمر حوزه هاي آبخیز بر مبناي وضعیت اقتصادي ( 4
و اجتماعي ذي نفعان قبل از اجراي طرح پایدار منابع آب و خاک و 

پس از آن؛
بررسي میزان پایداري منابع آب و خاک حوزه هاي آبخیز ( 5

و بازخورد فعالیت ها پس از اجرا؛
ایجاد تغییرات و تصحیح فعالیت ها منطبق بر سازگاري و ( 6

تعدیل در برنامه هاي آینده روستاهاي مورد مطالعه.

مراحل مدیریت آبخیز:- 
روزانه در حوزه آبخیز، هزاران فعل و انفعال به وجود مي آید. براي 
اینکه اقدام هاي مختلف تحت پوشش مدیریت جامع قرار گیرد، این 
اقدام ها باید طوري با یکدیگر هماهنگ شوند که در پویایي حوضه 
خللي وارد نشود، این امر مستلزم شناخت مراحل مختلف مدیریتي 
در حوزه آبخیز است که مي توانند به صورت زیر تقسیم بندي شوند:

و  برنامه ها  کردن  فرمول بندي  مطالعه،  شامل  که  اولیه  مرحله   -
پروژه هاست؛

به  عنایت  و  توجه  با  سرمایه گذاري  شامل  که  میاني  مرحله   -
مدیریت منابع طبیعي حوضه است؛

سازه هاي  نگهداري  و  بهره برداري  شامل  که  نهایي  مرحله   -
مدیریت و حفاظت منابع است؛

که در اجرا این مراحل به شرح زیر صورت مي پذیرد:
• و 	 تصمیم گیرندگان  توسط  مسئله  تعیین حدود  و  تعریف 

کارشناسان؛
• ارزیابي روابط عرضي و حقوقي؛	
• مشورت با ذي نفعان؛	
• از عوامل چون زمین شناسي، خاک، جریان 	 تهیه فهرستي 

سیالب، آب زیرزمیني، کیفیت آب، جوامع گیاهي و جانوري )فون و 
فلور(، کاربري اراضي و سیستم هاي اقتصادي و اجتماعي؛

• توسعه اختیارهاي مدیریتي با هزینه هاي مرتبط جهت حل 	
مسائل؛

• ارزیابي و تشخیص اختیارهاي مدیریتي؛	
• ارزیابي تأثیرگذار اجتماعي و محیط  زیستي به عنوان الزمه 	

قانوني؛
• انتخاب بهترین طرح؛	
• به دست آوردن حمایت مالي؛	
• اجرا و نظارت طرح.	

بدیهي است در گروه اقدام هاي برشمرده فوق مي باید با مشارکت 
دست اندرکاران صورت گیرد. چه آن هایي که به عنوان ساکنان حوضه 
در سطح  که عالقه بخش خصوصي  آن هایي  و چه  مي شوند  تلقي 
حوضه را دنبال مي کنند. با این وجود مدیریت یکپارچه و هماهنگ 
منابع طبیعي حوزه براي توسعه منابع انساني، اقتصادي و محیط  زیستي 

صورت مي گیرد.
اقدام هایي که در یک حوضه انجام مي شود را مي توان به دو بخش 
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زیر تقسیم بندي کرد:
و  سازه اي  کارهاي  یا  مستقیم  اقدام هاي  یا  و  فني  بخش  الف( 

مکانیکي؛ مانند عملیات اجرایي مختلف.
غیرسازه اي؛  غیرمستقیم  ابزاري  اقدامات  یا  مدیریتي  بخش  ب( 

مانند تسهیالت، رابط ها، استانداردها و تشکل هاي مردمي و غیره.
در بخش فني به ندرت با پیچیدگي و یا کمبود مواجه هستیم؛ حال 
به طور  مدیریتي  بخش  مورد  در  پیچیدگي ها  و  کمبودها  این  آن که 
که  مي سازد  نمایان  را  خود  آشکاري  به طور  و  بوده  صادق  کامل 

مي توان جنبه هاي مشخص زیر را براي بخش مدیریتي متذکر شد.
- فقدان شفافیت در مفاهیم که سبب کند شدن تبادل اطالعات و 

تجربه ها در بین متخصصان کشور مي شود؛
- فقدان هم خواني در تعاریف که رسیدن به مدیریت هماهنگ و 

یکپارچه را با مشکل مواجه مي سازد.

- الگوي مدیریت جامع حوزه آبخیز:
آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  اهداف  به  دستیابي  راستاي  در 
تالش هاي بسیاري در کشورهاي جهان صورت گرفته است. بسیاري 
از این تالش ها با توجه به شرایط قانوني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و علمي در مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز توفیق الزم را 
یک  توسط  مي توان  را  عوامل  این  به  مربوط  مشکالت  نداشته اند. 
مفهومي  الگوي  تعیین  اول  در مرحله  نمود.  برنامه ریزي جامع حل 
مشکالت  و  موانع  راهبرد  مهم ترین  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت 
الگوي  اجراي  و  روند  برنامه عمل،  ارائه  دوم  مرحله  در  و  موجود 
عمل را مشخص مي سازد. بیش ترین فراواني الگو در برخي کشورها 
بر مبناي آب و در برخي کشورها بر مبناي سالمت و پایداري حوزه 
آبخیز است. این الگو به صورت مفهومي است و با توجه به نیاز هر 
قابل  مفهومي  الگوي  جدیدترین  کلي  به طور  است.  متفاوت  کشور 
استفاده در شرایط جغرافیایي و اجتماعي ایران در شکل 1 ارائه شده 
نیازمند اطالعات  ایجاد یک نظام جامع و کارآ  است. به هر ترتیب، 
دقیق از از وضعیت کنوني بر مبناي استانداردهاي مشخص و توجه 
به نیازهاي ذي نفعان است. بررسي، طراحي، اجرا و نظارت در این 
الگو مي تواند در تمامي طرح هاي اجرائي در ایران نظیر فعالیت هاي 
بهبود  وضعیت  بهبود  یا  و  سازه اي  اقدامات  یا  و  محور1  مشارکت 
پوشش گیاهي مطابق با نیاز کشور صورت گیرد. مجموعه الگوهاي 
متعددي در جهان به نام مدیریت جامع حوزه آبخیز طراحي و اجرا 
شده است. مطابق با دستاوردهاي ارائه شده ]12[، نظام تکامل یافته 
الگوي مدیریت جامع حوزه آبخیز در شکل 1 خالصه شده است. 
بنابراین چهارچوب کلي مفهومي تمامي فعالیت هاي مدیریت جامع 
و  برنامه ریزي  سایر کشورها  تجربه  مبناي  بر  مي تواند  آبخیز  حوزه 

اجرا شود.

1. Activity based on Participation

شکل 1: خالصه الگوي مدیریت جامع حوزه آبخیز ]12[

جمع بندي:- 3
قبیل؛  از  آبخیز  حوزه هاي  در  رشد  به  رو  معضالت  به  توجه  با 
تخریب روزافزون اراضي، فرسایش خاک، افزایش تواتر سیالب ها، 
پر شدن مخازن سدها از رسوب، افت سطح آب مخازن زیرزمیني، 
فرونشست دشت هاي کشور، بروز روزافزون طوفان هاي گرد و غبار، 
به خطر افتادن امنیت غذایي، بروز آلودگي هاي مختلف در منابع آبي 
و هوا و تأثیر سوء آن ها بر سالمت جامعه، ضرورت دارد تا راهکار 
عملي و اساسي براي حفاظت و مدیریت منابع اراضي و هم چنین 
بهبود منابع خاک و آب با در نظر گرفتن منافع و معیشت ذي نفعان در 
حوزه هاي آبخیز ارائه شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسي 
برنامه ها و اهداف ILM و IWM به منظور انتخاب و معرفي الگوي 
برنامه ریزي مناسب براي برنامه ریزان و سیاست گذاران پرداخته است.

و  دارد  دید همه  سونگر  IWM است، که   ،ILM پیشرفته  حالت 
 ،IWM به عبارت دیگر  مي کند.  توجه  بلندمدت  در  نتایج  تحلیل  به 
فیزیکي، زیست شناختي،  مدیریتي هماهنگ و موزون بر سامانه هاي 
اجتماعي و اقتصادي است و هدف کلي آن، توسعه معیشت پایدار 
روستایي براساس مدیریت جامع منابع طبیعي، همراه با مشارکت همه 
رویکردي  به عنوان مفهومي نو و   ،IWM واقع،  در  ذي نفعان است. 
جدید در راستاي برنامه ریزي، توسعه، مدیریت منابع آب و پوشش 
گیاهي با تأکید ویژه بر مسائل اقتصادي و اجتماعي و محیط زیستي 
در این  که به دنبال ایجاد راهکارهاي مشارکتي  مي باشد  مطرح 
ایجاد  راهکار  این  این رویکرد و  هدف  مقصود و  است.  عرصه ها 
اجتماعي  منابع طبیعي و منابع  مدیریت  و هماهنگي در  یکپارچگي 
حوضه ها در قالب برنامه هاي مردم محور است. در IWM بر خالف 
بر  آن ها  تأثیر  و  آبخیز  ILM، مجموع عوامل موجود در حوزه هاي 
 IWM یکدیگر به طور هم زمان در نظر گرفته مي شود. واحد کاري در
هیدرولوژیک  واحدهاي   ،ILM در  سیاسي  مرزهاي  مناطق  به جاي 
است و مدیریت براساس حوضه آبخیز یعني باالدست، میان دست و 

پایین دست مي باشد.
تمایز اصلي IWM با ILM در این است که IWM بر برنامه ریزي 
راهبردي حوضه تأکید داشته، به طوري  که مبتني بر شناخت حوضه، 
حوضه نموده و انواع برنامه هاي  کالن  اقدام به تعریف راهبردهاي 
بهبود سالمت حوضه را در دستور  راهبردي و پاسخ هاي مدیریتي 
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نتایج انواع  هم چنین،  مي دهد.  قرار  کار کمیته راهبردي خویش 
ارزیابي هاي محیط زیستي و اجتماعي را مبناي پذیرش یا عدم پذیرش 
فعالیت هاي عمراني توسعه اي پیشنهادي در حوضه قرار مي دهد. لذا 
IWM، نواقص و محدودیت هاي ILM را رفع و به عنوان یک الگوي 

برنامه ریزي مناسب به برنامه ریزان معرفي مي شود.
در حوزه هاي  موجود  به مشکالت  توجه  با  مي شود  پیشنهاد  لذا 
آبخیز، به منظور ره یابي از بحران فعلي و هم چنین توسعۀ بوم سازگان ها 
و نیز حفظ و احیاي آن ها؛ برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي IWM، با 
ساختار و چهارچوبي منسجم در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه؛ 
پیش نیاز سالمت، پایایي، تاب آوري و میزان آسیب پذیري حوزه هاي 

آبخیز منوط به اجراي اصولي و به موقع IWM است.
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Abstract

Integrated land management or Integrated watershed management? 
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In the beginning, unknown variables and the environment controlled the nature of human settlements. 
But, today, the uncontrolled expansion of human settlements is modifying the environment and seriously 
threatening the sustainability of the whole lands. In this regard, the present study examines the plans and 
objectives of Integrated Land Management (ILM) and Integrated Watershed Management (IWM) in order 
to select and introduce an appropriate planning model for planners and policy makers. ILM is a science 
that combines the knowledge of local communities, indigenous peoples and all people who benefit from 
the environment and also derived from the natural and social sciences. The advanced state of ILM is IWM, 
which has comprehensive view and focuses on analyzing the results in the long run. In fact, IWM is a new 
concept and a new approach to planning, development, water resources management and vegetation with 
special emphasis on economic, social and environmental issues that seek to create participatory solutions 
in these areas. The purpose of this approach and this solution is to create integration and coordination 
in the management of natural resources and social resources of the watersheds in the form of people-
centered programs. The main difference between IWM and ILM is that IWM emphasizes watershed 
strategic planning, based on the knowledge of the watershed, action to definition the macro strategies of the 
watershed, and puts a variety of strategic plans and management responses to improve watershed health on 
the agenda of its strategic committee. Therefore, IWM eliminates the shortcomings and limitations of ILM 
and is introduced to programmers as a suitable planning model. 

Keywords: Strategic plans, Participatory solutions, Integration, Integrated land management, 
Integrated watershed management.
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