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چکیده
از کشورهاي در حال توسعه ترین محدویت توسعه پایدار در بسیاريبرداري بیش از حد از منابع طبیعی مهمتخریب و بهره

هاي متعدد در ها، فرسایش خاك و هدر رفت آب در کشور ما نیز گویاي چالشاست. نگاهی به آمار و ارقام تخریب مراتع، جنگل
هاي آبخیز کشور انجام شد. جامعه تحقیق، هاي موجود مدیریت حوزهزمینه است. لذا، این تحقیق با هدف تعیین چالشاین 

داراي دانش و تجربه کافی هاي آبخیز متخصصان منابع طبیعی در سطح کشور بودند که در زمینه مدیریت حوزهکارشناسان و
هاي آبخیز هاي موجود فراروي مدیریت حوزهترین چالشبیانگر آن بود که مهم،بودند. نتایج فن دلفی که طی سه مرحله اجرا شد

ها ینفعان در طراحی و اجراي پروژهعدم مشارکت واقعی ذ، سازمانینسجام برونگیري، عدم اتعدد مراکز تصمیمعبارتند از کشور 
.هاي باالیی را به خود اختصاص دادندمیانگینهاي آبخیزداري که به ترتیب اقتصادي طرح-رنگ بودن مطالعات اجتماعیو کم

پژوهش ، سیاستگذاري، مدیریتیهاي شچالشامل ند که بندي شدماهیت به چند طبقه دستههاي استخراج شده بر اساسچالش
نشان از نبود مدیریت جامع در موجودهاي طورکلی، چالش. به هستنداقتصادي رسانی، مشارکت و عدالت اجتماعی و و اطالع

ر آبخیز، اجتناب ناپذیهايلذا، اتخاذ رویکرد مدیریت جامع جهت دستیابی به مدیریت پایدار حوزههاي آبخیز کشور دارد.حوزه
است.

فن دلفیچالش، مدیریت جامع،مدیریت حوزه آبخیز، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
هاي آبخیز کشور، که بستر حیات و توسعه کشاورزي حوزه

است وضع نابسامانی دارد. به طوري که مراتع کشور سالیانه 
ها هر ساله شود، جنگلهزار هکتار تخریب و تبدیل می130
دهند. سالیانه مساحت خود را از دست میهزار هکتار از48
رود، به میلیارد تن خاك به صورت فرسایش از بین می5/1

20تا 15عبارت دیگر در هر هکتار از اراضی کشور سالیانه  
2شود. ساالنه در حدود تن خاك، بر اثر فرسایش نابود می

میلیارد تن خاك زراعی و مستعد نیز، بر اثر فرسایش آبخیزها 
میلیون هکتار از 136طور کلی، حدود ). به20رود (بین میاز

هاي آبخیز قرار دارد که از اراضی کشور تحت مدیریت حوزه
). متوسط 3باشد(خیز میمیلیون هکتار سیل91این مقدار 

میلیون هکتار از 125فرسایش خاك (آبی و بادي) در سطح 
م سه تن هکتار در سال (این رق25-30مساحت کشور حدود 

گذاري در حوزه سدهاي برابر متوسط جهانی است) و رسوب
که . در حالی)21(تن در هکتار در سال است 10ایران حدود 

تن در هکتار در سال 2میزان این شاخص در جهان کمتر از 
اي مستلزم تعدیل مدیریت چنین شرایط پیچیده).3(باشدمی

ه بر هاي جدیدي است کهاي موجود و ایجاد افقچالش
رویکرد سیستمی، علم نوین و دانش بومی مبتنی باشد و بتواند 
به ایجاد تعادل بین محیط و جامعه و ایجاد روابط پویا و 
حساس انسان و طبیعت و تحقق اهداف راهبردي در توسعه 

). در واقع، ضرورت دارد تا با فکر و اندیشه نو 15منتهی گردد (
یز کشور در نظر هاي آبخمسیر جدیدي جهت مدیریت حوزه

هاي موجود مرتفع گردد. تجربیات جهانی گرفته شود و چالش

دهد که این مسیر، انتخاب رویکرد جامع در مدیریت نشان می
به عنوان ). مدیریت جامع 21باشد (هاي آبخیز میمنابع حوزه

ریزي توسعه براي برنامه2000بعد از سال جدید رویکرد یک 
-هاي اجتماعیتأکید بر ویژگیباطبیعیو مدیریت منابع 

پذیري اقتصادي منطقه به منظور معیشت پایدار و بدون آسیب
). هدف کلی 6،10(ها مطرح شداین حوزهبراي ساکنان 

روستاییپایدارمعیشت هاي آبخیز توسعهمدیریت جامع حوزه
همهبامشارکت راههم، بر اساس مدیریت جامع منابع طبیعی

چندین سال از به هر حال، در کشور ما .)4،18(استذینفعان
ورود مفهوم مدیریت جامع در مقوله آبخیزداري و اجراي طرح 

رغم اقدامات گذرد، اما علیمدیریت جامع آبخیزداري می
زیادي که براي سامان دادن به این مقوله انجام شده است، 

اي از ابهام قرار هنوز اجراي طرح فوق در کشور ما در هاله
هاي جامع و متعددي در راستاي مدیریت حوزه بته طرحدارد. ال

هاي ها با چالشهاي آبخیز اجرا شده است. اما اغلب این طرح
رغم صرف اعتبارات با موفقیت رو بوده و علیمتعددي روبه

بایست ). بنابراین، می21اند (گیري همراه نبودهچشم
د با هاي آبخیز در وضعیت موجوهایی که مدیریت حوزهچالش

آتی هاي آن مواجه است به طور دقیق مشخص شود، که طرح
هاي هاي پروژههاي آبخیز، دچار مشکالت و سردرگمیهحوز

گذشته نشوند. 
هاي آبخیز مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت حوزه

هاي آبخیز دهد که مدیریت حوزهسایر کشورها نشان می
متعدد و قابل توجهی هاي تقریباً در تمامی کشورها با چالش

در )22شرما و همکاران (است. در این راستارو بودهبهرو

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
مدیریت حوزه آبخیزپژوهشنامه 
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پایین بودن مشارکت جوامع محلی مطالعه خود نشان دادند که 
هاي آبخیز، ضعف ساختاري هاي حوزهدر اجراي پروژه

هاي آبخیز، مسایل ها براي مدیریت مشارکتی حوزهسازمان
وانین و عدم ارزیابی و موجود در زمینه پایداري، ضعف ق

ترین هاي آبخیز، مهمهاي حوزهنظارت کافی بر برنامه
هاي آبخیز در کشور هند بوده است.هاي مدیریت حوزهچالش

چالش عمده مدیریت ) 5(جرمن و همکاراناز سوي دیگر،
(ذینفعان باالدست و ذینفعانهاي متنوع حوزه آبخیز را گروه

اقتصادي آنان -رایط اجتماعیتوجهی به شپایین دست) و بی
اند. بیان نموده

هاي بیانگر آن است چالش)11ملتون (نتایج تحقیق 
هاي آبخیز در ایالت اوهایو شامل: روي مدیریت حوزهآفر

شرایط نامطلوب اقتصادي و کمبود اعتبارات، نگرش منفی 
هاي آبخیز، عدم آگاهی یا آموزش هاي حوزهنسبت به پروژه

هاي فرهنگی و شناختی د اطالعات و تفاوتناکافی، کمبو
نیز چالش رایج در مدیریت ) 23شنگ (است. در پژوهش 

هاي آبخیز کشورهاي در حال توسعه، کمبود اعتبارات حوزه
هاي آبخیز هاي حوزهبیان شده است. در واقع، در اغلب پروژه

هاي آبخیز از یک سو، اعتبارات کافی براي حفاظت از حوزه
. از سوي دیگر، قسمتی از اعتبارات صرف وجود ندارد

گردد. هاي توسعه روستایی میبرنامه
نقش) که به بررسی 27در پژوهش دیگري واتس و واتس (

هاي آبخیز در آفریقاي جنوبیمحلی درمدیریت حوزهجوامع
ضعیف ارتباطات پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان دادند که 

محلی، بع طبیعی با جوامع مناو کارشناسانبین مسؤوالن 
از جمله عدالت اجتماعیبه خألهاي قانونی و عدم توجه 

هاي آبخیز هستند.هاي پیش روي مدیریت جامع حوزهچالش
هاي آبخیز مدیریت حوزه)28(وینبرگاساس مطالعهبر

ها داراي هاي متعددي مواجه هستند. این چالشبا چالش
، سازمانی و سیاسی اقتصاديهاي متفاوت اجتماعی،ماهیت

سطحدر هاترین چالشعمدهکه اند آنان اذعان نمودههستند. 
ها و توسعه فعالیتانجاممالی برايهايمحدودیت،اجرایی

ها، توان به سیاستها میاز دیگر چالشها بیان شده است.آن
دولت (تأکید بر انگیزه متفاوتقانونی وهايمحدودیت

محلی (کسب منفعت و ري) و جوامع بردافاظت و عدم بهرهح
ها، اشاره نمود.اجراي پروژهجهت امرار معاش)

هاي عمده مدیریت چالش)1(آسريدر تحقیق دیگري، 
است:بندي نمودههاي آبخیز را به این صورت طبقهحوزه

توجهی به حقوق مالکیت وعدم مشارکت ذینفعان اجتماعی (بی
گذاري اقتصادي ارزشاقتصادي (عدم ،ها)در اغلب برنامه

تولیدات منابع طبیعی؛ خرید زیر قیمت تولیدات به دلیل تبانی 
دولت و بخش صنعت و بودجه ناکافی) و نهادي (ضعف بخش 

هاي آبخیز و در نتیجه  مدیریت دولتی جهت  مدیریت حوزه
هاي گسترده غیرقانونی و نقص آشکار در ضعیف و مداخله

اه با فقدان مداران همرخصوص تصمیمات سیاست
.پاسخگویی)

وابستگی معیشت )16(آنگیوگو براساس تحقیق
سطح تحصیالت جوامع محلی جوامع محلی به منابع طبیعی، 

هاي آبخیز، عدم مشارکت آنان در مدیریت حوزهتأثیر آن بر و 

هاي منابع طبیعی، اجتناب از توجه به تحلیل جنسیتی در طرح
هاي سیستم سنتی سازمانهاي مردم نهاد و مشارکت سازمان

هاي آبخیز هاي فراروي مدیریت حوزهترین چالشدولتی مهم
در کشور اتیوپی هستند.
توان گفت که مفهوم مدیریت در مجموع، می

هاي آبخیز در دنیا مراحل تکاملی خود را طی نموده و در حوزه
است. دانش و هاي متعددي مواجهه بودهاین مسیر با چالش

طور تاکنون به1960نی در این خصوص از دهه جهادیدگاه
است. در واقع در یک نگاه جهانی گیري دچار تحول شدهچشم

اري سنتی در ذانداز سیاستگتغییر جهت مشخصی از چشم
زمینه مدیریت آبخیزها به سمت مدیریت جامع به وضوح قابل 

قطه شروع مدیریت جامع و باشد. در این راستا، ندریافت می
یابی و شناسایی داري پایدار از منابع طبیعی فرآیند مسألهبربهره

ها است. هاي موجود و سپس تالش در جهت رفع  آنچالش
هاي فراروي مدیریت لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش

هاي آبخیز کشور انجام شد.حوزه

هامواد و روش
هاي آبخیز هاي حوزهدر این تحقیق، جهت تعیین چالش

گرفته شد. بهره1شور از  فن دلفیک
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف 

ریزان و کاربردي است، چون نتایج آن براي برنامه
ها و راهبردهاي منابع طبیعی و اندرکاران تدوین سیاستدست

ها نیز از آوري دادهآبخیزداري قابل استفاده است و از نظر گرد
قات کیفی و اکتشافی است که با استفاده از تکنیک نوع تحقی

دلفی انجام گردید. کاربرد تکنیک دلفی زمانی مناسب است 
بندي و کسب اطالعات که اهداف تحقیق، کشف، اولویت

). 19جدید در حوزه مورد مطالعه باشد (
هلمر و ، توسط دالکی1950که در دهه تکنیک دلفی

سنجی و است براي توافقرهیافتیگوردون شکل گرفت، 
اجماع بواسطه استفاده از پرسشنامه و ارائه بازخورد به 

کنندگانی که در موضوع مورد مطالعه متخصص و مشارکت
رسی به ). هدف از این روش، دست13کارشناس هستند (

برگان درباره موضوعی خاص ترین توافق گروهی خمطمئن
ی از آنان، به است که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواه

پذیرد توجه به بازخورد حاصل از آنها صورت میدفعات و با
)25 .(

به طور کلی اجراي این تکنیک شامل مراحل زیر بود:
مشخص کردن هدف: در ابتدا باید هدف از اسـتفاده از  فـن   -

شد. در ایـن  دلفی و قلمرو مورد نظر به طور دقیق مشخص می
هـاي موجـود   چـالش ، تعیـین  مطالعه هدف از کاربرد  فن دلفی

بود.هاي آبخیز کشورمدیریت حوزه
کننــدگان در تحقیــق، بایــد شناســایی متخصصــان: شــرکت-

افرادي باشند که در ارتباط با موضوع مورد نظر داراي دانش  و 
کننـدگان،  تخصص کافی باشـند. در پـژوهش حاضـر  شـرکت    

کارشناسان و متخصصان منابع طبیعی در سطح کشـور بودنـد   
هاي اجـرا شـده   و پروژههاي آبخیزکه در زمینه مدیریت حوزه

در این راستا داراي دانش و تجربه کافی بودند.

1- Delphi Technique
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آوري اطالعـات: در ایـن   تدوین ابزار مورد نیـاز بـراي جمـع   -
مرحله  سـؤاالت پرسشـنامه معمـوالً بـه صـورت بـاز و کلـی        

وضوع است. طراحی شده و بیانگر نظر کلی افراد در ارتباط با م
در مطالعه حاضر پرسشـنامه مرحلـه اول، بـا یـک مقدمـه کـه       
هدف از مطالعه و  مراحل  فن دلفی در آن توضـیح داده شـده،   

تعیــین حــاوي یــک  ســؤال بــاز در رابطــه بــا  همــراه بــود و 
بـود. آشـنا   هاي آبخیز کشـور  هاي موجود مدیریت حوزهچالش

سـیاري دارد،  نمودن پاسخگویان با مراحل  فن دلفی اهمیـت ب 
زیرا اگر پاسخگویان به خوبی با  فن دلفـی و مراحـل آن آشـنا    

نشده باشند، ممکن است محقق به نتایج دست نیابد.
ــه،    - ــن مرحل ــان: در ای ــراي متخصص ــنامه ب ــال پرسش ارس

پرسشنامه مـورد نظـر در اختیـار متخصصـان  قـرار گرفـت و       
اي هـ آوري شد و سپس خالصه و پاسـخ ها، جمعهاي آنپاسخ

مشابه حذف شد. 

ــل پاســخ - ــه و تحلی ــنامه:  تجزی ــال مجــدد پرسش ــا و ارس ه
آوري شده در مرحله فوق، خالصه شد و نقطـه  هاي جمعپاسخ

هاي پیشنهادي نظرات استخراج و یک فهرست کامل از چالش
بنـدي، دوبـاره در   متخصصان تدوین شد و سپس براي اولویت

اختیار آنان قرار گرفت.
ها: در ایـن  بندي چالشدد پرسشنامه و اولویتآوري مججمع-

آوري شـد و بـر اسـاس تجزیــه و    هـا جمـع  مرحلـه پرسشـنامه  
هـاي  هاي آماري (میـانگین و انحـراف معیـار)، چـالش    تحلیل

پیشنهادي مشخص شـد. در ایـن مطالعـه جهـت رسـیدن بـه       
ــالش  ــت چ ــاع، در نهای ــار  اجم ــده در اختی ــتخراج ش ــاي اس ه
یزان موافقت خود را بـا هریـک از   متخصصان قرار گرفت  تا م

مراحل دلفی بسـتگی زیـادي بـه درجـه     . ها بیان نمایندچالش
کننــدگان دارد و اجمــاع و توافــق درك شــده بوســیله بررســی

ــی ــد  م ــر باش ــه متغی ــار مرحل ــا چه ــد از دو ت ــکل( توان .)1ش

مراحل فن دلفی-1شکل
Figure 1. Delphi technique steps

کنندگان خواسته ل تکنیک دلفی از مشارکتمرحله او
هاي خود را ارائه دهند، در این مرحله شود تا ایدهمی

هاي خود دارند کنندگان آزادي کامل در ارائه پاسخمشارکت
شود. این ). در واقع، فرایند دلفی با یک سؤال باز آغاز می2(

آوري اطالعات دربارهعنوان اساس و بستر جمعسؤال باز به
باشد کنندگان پانل دلفی میاز مشارکتموضوع خاصیک 

کننده پانل دلفی، پرسشنامه ). در مرحله دوم، هر مشارکت29(
کند که از وي خواسته شده حاصل از مرحله قبل را دریافت می

هاي خالصه شده مرحله اول را مرور کند. در این تا گویه
اس لیکرت ها را براساس مقیمرحله، مشارکت کنندگان گویه

ترین مقیاس لیکرت یکی از رایج). 19کنند (بندي میرتبه
گیري در تحقیقاتی است که براساس هاي اندازهمقیاس

اس یا طیف محقق با در این مقیشود. انجام میپرسشنامه
توجه به موضوع تحقیق خود، تعدادي گویه را در اختیار شرکت 

هاي چندگانه، ها و پاسخدهد تا براساس گویهکنندگان قرار می
گرایش کامالً موافق تا (میزان گرایش خود را مشخص کنند

این طیف از پنج ). در این پژوهش، گرایش کامالً مخالف
،طیفهاي گزینههر یک از ه ه بود و بتشکیل شدگزینه 

حدودي تا، 2مخالفم:، 1(کامالً مخالفم:5تا1از هاينمره
یافت. پس اختصاص ،5موافقم:، کامال4ًموافقم:، 3موافقم:

هاي ذکر ارزش گذاريها، بر اساس  از گردآوري پرسشنامه
محاسبه شد. شده،  میانگین براي هر سوال 

اي ننده پانل دلفی، پرسشنامهکدر مرحله سوم، هر مشارکت
خالصه شده (بر هاي بنديها و رتبهرا که دربرگیرنده گویه

در مرحله قبلی است را هاي محاسبه شده) اساس میانگین
شود تا بیان کند که با کند و از او خواسته میدریافت می

ها در پرسشنامه دوم موافق است یا مخالف بندي گویهاولویت
)13.(

کارشناسان و متخصصان منابع طبیعی در قیق، جامعه تح
ها، سازمان جنگلشور بودند. به طوري که کارشناسان سطح ک

ها مراتع و آبخیزداري کشور و  ادارات کل منابع طبیعی استان
هاي آبخیزداري، جنگل، مرتع و بیابان) به عنوان (معاونت

جامعه مورد مطالعه، در نظر گرفته شدند. 
گیري از نوع غیراحتمالی به طور کلی نمونهدر این راستا، 
گیري هدفمند بستگی مند بود. قدرت نمونهو هدفمند یا ضابطه

به انتخاب مواردي دارد که از نظر اطالعات براي انجام یک 
ها چندین مطالعه قوي باشند. جهت انتخاب هدفمند نمونه
ه گیري گلولاستراتژي وجود دارد  که در این مطالعه از نمونه

گلوله برفی رایج گیري نمونهاي استفاده شد. برفی یا زنجیره
نوع این گیري در تحقیقات کیفی است. نمونهشیوه ترین

 هشاحل في دلفي  

جوع آٍسي هجذد پشسطٌاهِ ٍ  
 اٍلَيت بٌذي چالص ّا

تجضيِ ٍ تحليل پاسخ ّا ٍ اسسال 
 هجذد پشسطٌاهِ

اسسال پشسطٌاهِ بشاي 
 هتخػػاى

تذٍيي ابضاس هَسد ًياص بشاي جوع 
 آٍسي اطالعات

 هطخع كشدى ّذف  ضٌاسايي هتخػػاى
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گیري یک روش غیراحتمالی است که حالت انتخاب نمونه
تصادفی نیز دارد. این روش زمانی مناسب است که اعضاي 
یک گروه یا جامعه به راحتی قابل مشخص شدن 

یت نمونه از این طریق به صورت زنجیر وار انتخاب جمع.نباشند
). 25،20(اي پیدا نشوددیگر نمونههادامه می یابد تا زمانی ک

در این مطالعه  از کارشناسان منابع طبیعی  سؤال شد که 
چه کسی بیشتر به موضوع مورد مطالعه تسـلط و آگـاهی دارد.   

رگتر با پرسش از تعدادي از کارشناسان گلوله برفی، بزرگ و بز
شد. 

ــس از شناســایی متخصصــان، چــالش  ــدیریت پ هــاي م
گیري از  فن دلفی طـی سـه مرحلـه،    هاي آبخیز  با بهرهحوزه

اي حاوي یـک سـؤال بـاز    تعیین شد. در مرحله اول، پرسشنامه
هاي آبخیز هاي فراروي مدیریت حوزهچالشتعیین در رابطه با 

نفر) 44یعی(کشور در اختیار کارشناسان و متخصصان منابع طب
هـاي تهـران   نفر از آنان که از استان40قرار گرفت. در نهایت 

نفر)، سیسـتان  3نفر)، کرمانشاه (3نفر)، یزد (3نفر)، البرز (9(
1نفر)، زنجان (2نفر)، فارس (3نفر)، سمنان (3و بلوچستان (

نفر)، هرمزگـان  1(نفر)، بوشهر3نفر)، چهارمحال و بختیاري (
2نفـر)، گرگـان (  1نفر)، مازندران (2راسان جنوبی (نفر)، خ1(

نفر) بودنـد، پاسـخ   2نفر)  و کرمان (1نفر)، آذربایجان غربی (
هاي متخصصـان،  دادند. پس از دریافت پاسخ و بررسی دیدگاه

گویـه، در اختیـار متخصصـان    35اي بسته در قالب پرسشنامه
هـا در  الشها با هر یک از چـ قرار گرفت که میزان موافقت آن

، 2، مخـالفم= 1مخالفم=قسمتی (کامال5ًلیکرت مقیاس قالب 
) سـنجیده  5مـوافقم= کـامالً ،4، مـوافقم= 3تاحدودي موافقم=

هـا را براسـاس مقیـاس    گویـه پاسـخگویان در این مرحله، شد.
نمودند.بندي لیکرت رتبه
هاي آماري اساس مطالعات مختلف، اگر تعداد نمونهبر

نفر باشد، پایایی پرسشنامه باالتر 13ر از در تکنیک دلفی بیشت
توان گفت که در این ) لذا، می19،25(خواهد بود 8/0از 

ردار بوده است. تحقیق پرسشنامه از پایایی مناسبی برخو
مورد استفاده جهت تعیین اجماع شامل معیارهاي 

. اما اغلب، ها و انحراف معیار استمیانگین، میانه، چارك
نوان معیار در نظر گرفته می شود که مقدار قابل میانگین به ع

است )میانگین≤5/3(5/3قبول آن برابر یا بزرگتر از 

و 5/3هایی که داراي میانگین لذا، چالش). 2،13،23،27(
باالتر از آن بودند، اساس پرسشنامه مرحله بعد را تشکیل 

دادند. 
در مرحله سوم پس از تحلیل نتایج به دست آمده از 

سشنامه مرحله قبل، از متخصصان خواسته شد تا موافقت یا پر
هاي باقیمانده از مرحله مخالفت خود را با هر کدام از چالش

هاي به قبل، نشان دهند تا در نهایت بتوان در مورد چالش
رسید. در این مرحله، مواردي که توافق اجماعدست آمده به

فق) را به دست درصد (دو سوم توا66/66برابر یا باالتر از 
روي مدیریت آهاي فر) به عنوان چالش13،29آورده بودند (

هاي هاي آبخیز در نظر گرفته شدند. در نهایت چالشحوزه
بندي استخراج شده بر اساس ماهیت به چند طبقه، دسته

شدند.

نتایج و بحث
درصد از پاسخگویان داراي 30ها، بر پایه یافته

5/12صد کارشناسی ارشد و در5/57تحصیالت کارشناسی، 
درصد داراي مدرك تحصیلی دکتري بودند. بیشترین فراوانی 
مربوط به سطح تحصیالت کارشناسی ارشد بود. میانگین سن 

) سال بود که 85/7انحراف معیار: (44پاسخگویان تقریباً 
سال سن 61ها ترین آنسال و مسن30ها ترین آنجوان

درصد زن بودند. 5/17د و درصد از آنان مر5/82داشت. 
) بود که 71/7سال (18میانگین سابقه خدمت پاسخگویان

حاکی از داشتن سابقه و تجربه الزم جهت اظهار نظر در زمینه 
.استمورد مطالعه بوده

هـاي موجـود   چالشگونه که گفته شد، جهت تعیین همان
از  فـن دلفـی در طـی سـه     هاي آبخیـز کشـور،   مدیریت حوزه

در ادامه هریـک از ایـن مراحـل ارایـه     بهره گرفته شد.مرحله  
شده است.

مرحله اول فن دلفی در مرحلـه اول، بـا اسـتفاده از یـک     
از کارشناسان و متخصصان منابع طبیعی خواسته شد سؤال باز

هاي آبخیز کشور را بیان نماینـد.  هاي مدیریت حوزهچالشکه 
رایه شده است.) ا1نتایج این مرحله از  فن دلفی در جدول (
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)، مرحله اولn=40هاي آبخیز کشور از دیدگاه کارشناسان (هاي مدیریت حوزهالش- 1جدول 
Table 1. Watershed management challenges on the view of the experts (n=40), the first stage

فراوانیهاي آبخیزچالش مدیریت حوزه
36هاي آبخیزهاي حوزهنفعان در طراحی و اجراي پروژهعدم مشارکت واقعی ذی

32ضعف قوانین و امکان اعمال سالیق فردي
32گذاري اقتصادي منابع طبیعیتوجهی به ارزشبی

24گیريتعدد مراکز تصمیم
24فقر ساکنان و وابستگی معیشت آنان به بهره برداري از منابع طبیعی

24هاي آبخیزي مختلف (از قبیل جنگل، مرتع، کشاورزي و...) در حوزههاعدم هماهنگی بین کاربري
24کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به موقع  آن

19هاي آبخیزهاي مردم نهاد تأثیرگذار بر مدیریت حوزهمحدودیت تعداد سازمان
19سازمانیعدم انسجام برون

19هاي آمایش سرزمینعدم وجود طرح
19اطالعات دقیقکمبود آمار و

17هاي آبخیز  براي مردم محلیهاي آموزشی مناسب در زمینه مدیریت حوزهعدم برگزاري دوره
17هاو منابع درآمدي ناشی از اجراي پروژهایجاد اشتغال جایگزینهاي فقدان برنامه

15منابع طبیعیمبهم بودن حقوق مالکیت
15هاي آبخیزداريي طرحاقتصاد-رنگ بودن مطالعات اجتماعیکم

15هاي آبخیزهاي مدیریت حوزههاي ذیربط در اجراي برنامهعدم ایجاد هماهنگی الزم بین وزارتخانه
13رسانی عمومیضعف اطالع

13ذینفعانو تنوع بهره برداران 
13ها و بخش خصوصی در مدیریت حوزه آبخیزضعف حضور شرکت

11عدم احساس مالکیت مردم محلی
10نبود برنامه فرابخشی باالدستی

8هاي آبخیز کشورتغییرات متعدد در نظام مدیریت حوزه
8عدم انسجام درون سازمانی

6برداري از منابع طبیعی به جاي مشارکت در مدیریت آنتأکید بر ممانعت جوامع محلی از بهره
6ي آبخیزهاهاي حوزهعدم توجه کافی به تحلیل جنسیتی در پروژه

6)گانه مدیریتی (ملی، منطقه اي و محلیعدم وجود هماهنگی بین ساختارهاي سه
6هاي تحقیق، آموزش و  ترویجفاصله محسوس بخش

4هاي آبخیزهاي حوزهاعتمادي مردم محلی نسبت به پروژهبی
4کمبود نیروي انسانی متخصص

4انآموزش کافی به مدیران، کارشناسان و مروجعدم 
4ايهاي سیاسی در سطح ملی و منطقهعدم پشتیبانی مقام

3هاي آبخیزهاي  قدرتمند منابع طبیعی و آبخیزداري در حوزهنبود تعاونی
3هاي آبخیزدست حوزهعدم توجه یکسان به ذینفعان باالدست و پایین

1هاي آبخیز با کشورهاي همسایهتداخل برخی از حوزه
1هاي مشتركها با حوزهها و شهرستانسیاسی بخشتداخل مرزهاي 

مرحله دوم  فن دلفی
ها آوري پرسشنامه مرحله اول، پاسخپس از جمع

بندي شده و مبناي تنظیم پرسشنامه مرحله دوم قرار دسته
هاي مرحله میزان موافقت کارشناسان با چالشگرفت. در این 

ف لیکرت (از خیلی ارایه شده از لحاظ اهمیت، از طریق طی
) بررسی شد که  نتایج حاصل در جدول 5تا خیلی زیاد=1کم=

) آمده است.2(
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)، مرحله دومn=40هاي آبخیز از دیدگاه کارشناسان (هاي مدیریت حوزهاهمیت چالشمیزان - 2جدول 
Table 2. The importance of watershed management challenges on the view of the experts (n=40), the second stage

انحراف معیار)*5میانگین از (چالش                                                                              
58/478/0گیريتعدد مراکز تصمیم

55/446/0عدم انسجام برون سازمانی
46/469/0هاي آبخیزهاي حوزهعان در طراحی و اجراي پروژهعدم مشارکت واقعی ذینف

4/491/0هاي آبخیزدارياقتصادي طرح-رنگ بودن مطالعات اجتماعیکم
37/486/0ضعف قوانین و امکان اعمال سالیق فردي

3/476/0گذاري اقتصادي منابع طبیعیتوجهی به ارزشبی
24/492/0هاي آبخیزتأثیرگذار بر مدیریت حوزههاي مردم نهادمحدودیت تعداد سازمان

21/464/0فقر ساکنان و وابستگی معیشت آنان به بهره برداري از منابع طبیعی
21/458/0کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به موقع  آن

16/489/0عدم انسجام درون سازمانی
1/472/0ايهاي سیاسی در سطح ملی و منطقهعدم پشتیبانی مقام

07/461/0عدم احساس مالکیت مردم محلی 
07/485/0هاي آبخیز کشورتغییرات متعدد در نظام مدیریت حوزه

07/452/0هاي آبخیزهاي مختلف (از قبیل جنگل، مرتع، کشاورزي و...) در حوزهعدم هماهنگی بین کاربري
483/0هاي آبخیزدست حوزهعدم توجه یکسان به ذینفعان باالدست و پایین

97/368/0هاو منابع درآمدي ناشی از اجراي پروژهایجاد اشتغال جایگزینهاي فقدان برنامه
92/374/0ذینفعانبرداران  و تنوع بهره 

89/359/0نبود برنامه فرابخشی باالدستی
86/372/0هاي آبخیزریت حوزههاي مدیهاي ذیربط در اجراي برنامهعدم ایجاد هماهنگی الزم بین وزارتخانه

83/394/0برداري از منابع طبیعی به جاي مشارکت در مدیریت آنتأکید بر ممانعت جوامع محلی از بهره
83/386/0منابع طبیعیمبهم بودن حقوق مالکیت

8/363/0کمبود آمار و اطالعات دقیق
75/378/0ضعف حضور شرکت ها و بخش خصوصی در مدیریت حوزه آبخیز

72/389/0هاي آمایش سرزمینعدم وجود طرح
72/392/0گانه مدیریتی (ملی، منطقه اي و محلی)عدم وجود هماهنگی بین ساختارهاي سه

69/364/0هاي تحقیق، آموزش و  ترویجفاصله محسوس بخش
63/379/0هاي آبخیزهاي  قدرتمند منابع طبیعی و آبخیزداري در حوزهنبود تعاونی

57/381/0رسانی عمومیضعف  اطالع
54/368/0هاي مشتركها با حوزهها و شهرستانتداخل مرزهاي سیاسی بخش

51/378/0هاي آبخیز  براي مردم محلیهاي آموزشی مناسب در زمینه مدیریت حوزهعدم برگزاري دوره
16/389/0هاي آبخیزهاي حوزهاعتمادي مردم محلی نسبت به پروژهبی

07/312/1کمبود نیروي انسانی متخصص
43/225/1هاي آبخیزهاي حوزهعدم توجه کافی به تحلیل جنسیتی در پروژه

43/294/0آموزش کافی به مدیران، کارشناسان و مروجانعدم 
27/208/1هاي آبخیز با کشورهاي همسایهتداخل برخی از حوزه

5کامالً موافقم:4موافقم:3تاحدودي موافقم:2مخالفم:1مقیاس: کامالً مخالفم:*

هاي شود، چالش) مشاهده می2طور که در جدول (همان
» سازمانیعدم انسجام برون«و » گیريتعدد مراکز تصمیم«
55/4) و 78/0(انحراف معیار=58/4هاي ترتیب با میانگینبه

ا به خود هاي باالیی ر، میانگین)46/0(انحراف معیار: 
توان گفت که در حال حاضر اند. بنابراین، میاختصاص داده

هاي آبخیز کشور، وجود هاي عمده مدیریت حوزهچالش
گیري است که بین ها و مراکز متعدد تصمیمسازمان
ها انسجام و هماهنگی الزم وجود ندارد. از هاي آنفعالیت

عدم «دکنهایی که در این زمینه خودنمایی میدیگر چالش
هاي در طراحی و اجراي پروژهذینفعانمشارکت واقعی 

انحراف معیار: ، 46/4میانگین= است (» هاي آبخیزحوزه
طراحی و اجراي در ). مشارکت پایین ذینفعان 69/0

هاي جدي همواره یکی از چالشهاي آبخیزهاي حوزهپروژه
را به ها مدیریت در این زمینه بوده و پایداري این قبیل پروژه

شارکت یا مشارکتمدر واقع، عدم مخاطره انداخته است. 
هاي زمینههاي آبخیز، نبود منفعالنه ذینفعان در مدیریت حوزه

و عدم استفاده مؤثر از جوامع محلی در مدیریت بومی 
و اننفععدم حضور ذيگیري وسازي، تصمیمتصمیم
طبیعی حفاظت از منابع هاي گیران محلی در برنامهتصمیم

چالشاست.هاي آبخیز شدهناکارآمدي مدیریت حوزهموجب 
هاي اقتصادي طرح- رنگ بودن مطالعات اجتماعیکمدیگر، 

). 91/0، انحراف معیار:4.4آبخیزداري است (میانگین=
هاي آبخیز با شرایط اجتماعی و اقتصادي مدیریت حوزه

هاي ها، داراي ارتباط تنگاتنگی است. چرا که، حوزهحوزه
آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریتی منابع طبیعی بوده و 

بایست شرایط اجتماعی و اقتصادي و حتی فرهنگی را در می
گاه در راستاي یک مدیریت این واحدها در نظر گرفت و آن

هاي آبخیز را سامان بخشید. در واقع، جامع، هر یک از حوزه
توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی جوامع محلی (از قبیل 
جمعیت، میزان تحصیالت، بیکاري و مهاجرت، میزان 

...) در جهت اجراي مشارکت  اجتماعی زنان و جوانان،
داراي اهمیت بسیاري هاي آبخیزهاي حوزهاثربخش پروژه

در این تا به حال مطالعات جامعیاین در حالی است که است. 
هاي هاي حوزهها و پروژهزمینه انجام نشده و در واقع برنامه

ها اقتصادي حوزه-آبخیز بدون توجه کافی به شرایط اجتماعی
. بر اساس انداجرا شده که  در نهایت با موفقیت همراه نبوده

اي که ذکر شد، برخی از هاي عمدهمقابل چالش) در2جدول (
هاي استخراج شده، در شرایط فعلی، داراي اهمیت چالش
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274.......................................................................................................................... گیري از فن دلفیبخیز کشور با بهرهآهاي هاي فراروي مدیریت حوزهچالش

بوده است). این 5/3چندانی نیستند (میانگین آنها کمتر از 
بی اعتمادي مردم محلی نسبت به «ها شامل: چالش
کمبود نیروي انسانی «، »هاي آبخیزهاي حوزهپروژه

کافی به تحلیل جنسیتی در عدم توجه «، »متخصص
آموزش کافی به مدیران، عدم «، »هاي آبخیزهاي حوزهپروژه

هاي آبخیز با تداخل برخی از حوزه«و » کارشناسان و مروجان
گرچه توجه به موضوعاتی از هستند. » کشورهاي همسایه

روز بودن دانش و اطالعات مدیران قبیل تحلیل جنسیتی و به
عی خالی از اهمیت نیست، اما به نظر و کارشناسان منابع طبی

هاي آبخیز با رسد با توجه به شرایط موجود، مدیریت حوزهمی
ها و مسایل عمده دیگري مواجه است. در واقع، به طور چالش

کلی مشارکت پایین مردم محلی اعم از زنان و مردان، 
وابستگی معیشت آنان به منابع طبیعی، عدم انسجام درون 

توجهی گیري، بین سازمانی، تعدد مراکز تصمیمسازمانی و برو
رنگ بودن مطالعات گذاري منابع طبیعی، کمارزشبه 

هاي مردم نهاد اقتصادي و مشارکت ضعیف سازمان-اجتماعی
هاي آبخیز هستند.هاي اساسی فراروي مدیریت حوزهچالش

مرحله سوم فن دلفی
يهاچالشمورددراجماعبهدنیرسجهتسومدرمرحله

امخالفتیتاموافقتشده خواستکارشناسانازآمده،دستبه
انیبي باقی مانده از مرحله قبلهاازچالشخودراباهرکدام

است.) ارایه شده3در جدول (جینتا. کنند
، مرحله سوم)n=38هاي آبخیز (هاي مدیریت حوزهتوافق کارشناسان با چالشسطح - 3جدول 

Table 3. Measuring experts' agreement with watershed management challenges (n=38), the third stage
درصد موافقتچالش

100گیريتعدد مراکز تصمیم
100سازمانیعدم انسجام برون

100هاي مردم نهاد تأثیرگذار بر مدیریت حوزه هاي آبخیزمحدودیت تعداد سازمان
100عدم مشارکت واقعی ذینفعان در طراحی و اجراي پروژه هاي حوزه هاي آبخیز

100گذاري اقتصادي منابع طبیعیبی توجهی به  ارزش
1/94هاي آبخیزهاي مدیریت حوزهدر اجراي برنامههاي ذیربطعدم ایجاد هماهنگی الزم بین وزارتخانه

2/88ايهاي سیاسی در سطح ملی و منطقهعدم پشتیبانی مقام
2/88ضعف قوانین و امکان اعمال سالیق فردي

2/88هاي آبخیزدارياقتصادي طرح-رنگ بودن مطالعات اجتماعیکم
2/88ز منابع طبیعیفقر ساکنان و وابستگی معیشت آنان به بهره برداري ا

4/82عدم انسجام درون سازمانی
4/82عدم احساس مالکیت مردم محلی 

4/82هاو منابع درآمدي ناشی از اجراي پروژهایجاد اشتغال جایگزینهاي فقدان برنامه
4/82هاي آبخی...) در حوزهوکشاورزيهاي مختلف (از قبیل جنگل، مرتع،عدم هماهنگی بین کاربري

4/82ذینفعانو تنوع بهره برداران 
5/76هاي آمایش سرزمینعدم وجود طرح

5/76فاصله محسوس بخش هاي تحقیق، آموزش و  ترویج
5/76نبود برنامه فرابخشی باال دستی

5/76رسانی  عمومیضعف  اطالع
5/76هاي آبخیزدست حوزهعدم توجه یکسان به ذینفعان باالدست و پایین

5/76برداري از منابع طبیعی به جاي مشارکت در مدیریت آنید بر ممانعت جوامع محلی از بهرهتأک
4/72هاي آبخیز کشورتغییرات متعدد در نظام مدیریت حوزه

4/72هاي آبخیز  براي مردم محلیهاي آموزشی مناسب در زمینه مدیریت حوزهعدم برگزاري دوره
4/72به موقع  آنکمبود اعتبارات و عدم تخصیص 

6/70منابع طبیعیمبهم بودن حقوق مالکیت
6/70)گانه مدیریتی (ملی، منطقه اي و محلیعدم وجود هماهنگی بین ساختارهاي سه

6/70ها و ساختارهاي خصوصی در مدیریت حوزه آبخیزضعف حضور شرکت
6/70کمبود آمار و اطالعات دقیق

6/70بع طبیعی و آبخیزداري در حوزه هاي آبخیزهاي  قدرتمند منانبود تعاونی
6/70هاي مشتركها با حوزهها و شهرستانتداخل مرزهاي سیاسی بخش

دهد، ) نشان می3طور که جدول (همان
ي سوم نیز تقریباً به همان هاي به دست آمده در مرحلهاولویت

د فرآیند ي دوم بوده، لذا احتیاجی به تکرار مجدترتیب مرحله
هاي توان گفت که در مورد چالشتحقیق نیست، چون می

استخراج شده، اتفاق نظر وجود دارد و به عبارت دیگر اجماع 
)  به دست آمده درصد66/66توافق برابر یا باالتر از کلی (

هاي هاي موجود مدیریت حوزهاست. به این ترتیب چالش

منابع طبیعی آبخیز کشور از دیدگاه کارشناسان و متخصصان
تعیین شد.

هاي آبخیز هاي مدیریت حوزهبندي چالشدسته
هاي استخراج شده براي سهولت مطالعه بر اساس چالش

اند که عبارتند از طبقات بندي شدهماهیت به چند طبقه دسته
رسانی، مشارکت و پژوهش و اطالع، اريذسیاستگ، مدیریتی

).4اقتصادي (جدول عدالت اجتماعی، و 
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هاي آبخیزهاي مدیریت حوزهچالشبندي دسته- 4جدول 
Table 4. Category of watershed management challenges

هاي شود، چالشده می) مشاه4طور که در جدول (همان
،»عدم انسجام برون سازمانی«، »گیريتعدد مراکز تصمیم«
هاي مردم نهاد تأثیرگذار بر مدیریت محدودیت تعداد سازمان«

عدم ایجاد هماهنگی الزم بین «، »هاي آبخیزحوزه
هاي هاي مدیریت حوزههاي ذیربط در اجراي برنامهوزارتخانه

عدم وجود «،»ازمانیعدم انسجام درون س«، »آبخیز
اي و گانه مدیریتی (ملی، منطقههماهنگی بین ساختارهاي سه

ها و ساختارهاي خصوصی در ضعف حضور شرکت«، )»محلی
هاي قدرتمند منابع نبود تعاونی«و » مدیریت حوزه آبخیز

به عنوان طبقه » هاي آبخیزطبیعی و آبخیزداري در حوزه
رسد ها به نظر میالشاند. این چبندي شدهمدیریتی دسته

هاي آبخیز باشند که هاي مدیریت حوزهترین چالشمهم
بیانگر عدم انسجام و یکپارچگی درون سازمانی و برون 

گانه نبود هماهنگی کافی بین ساختارهاي سهسازمانی، 
رنگ بودن نقش کم)، اي و محلیملی، منطقهمدیریتی (

اي تعاونی ههاي مردم نهاد، بخش خصوصی و تشکلسازمان
رغم توان به این نتیجه رسید که علیبنابراین، میاست. 

اقداماتی که در راستاي هماهنگی بین بخشی و فرابخشی، 
حرکت از آبخیزداري دولتی به سوي آبخیزداري مردمی و 

هاي مختلف جهت ها و سازمانخصوصی، ادغام وزارتخانه
است، یکپارچگی و انسجام و تحقق مدیریت جامع انجام شده

اي هاي عدیدهچنان با چالشهاي آبخیز هممدیریت حوزه

هاي آبخیز را سامان رو است و نتوانسته وضعیت حوزهروبه
هاي طبقه مدیریتی نشان از نبود به طورکلی، چالشبخشد. 

لذا، اتخاذ هاي آبخیز کشور دارد.مدیریت جامع در حوزه
ارهاي رویکرد مدیریت جامع جهت تدوین و توسعه سازوک

هاي مسؤول در سطح ملی و استانی، هماهنگی بین سازمان
هایی جهت انسجام درون سازمانی و برون تدوین استراتژي

هاي مردم نهاد سازمانی و مشارکت بخش خصوصی، سازمان
ها، اجتناب ناپذیر است. و تعاونی

، )26(تنیوا،)12(در این راستا، نتایج مطالعات ماتیکانگا
نیز حاکی از )22) و شرما و همکاران (24ترورث (اسمیت و با

ها ، ضعف ساختاري سازمانپراکندگی بخشیآن است که 
هماهنگی بین هاي آبخیز، عدم براي مدیریت مشارکتی حوزه

گیري و مشارکت کلیه جهت تصمیمهاي مختلفبخش
هاي آبخیز هاي مدیریت حوزهترین چالشعمدهذینفعان 

هاي سیاسی عدم پشتیبانی مقام«هاي لشچاآیند. شمار میبه
ضعف قوانین و امکان اعمال «، »ايدر سطح ملی و منطقه

هاي مختلف (از عدم هماهنگی بین کاربري«، »سالیق فردي
، »هاي آبخیز...) در حوزهقبیل جنگل، مرتع، کشاورزي و

تغییرات متعدد در نظام «، »نبود برنامه فرابخشی باالدستی«
مبهم بودن حقوق مالکیت«، »هاي آبخیز کشورمدیریت حوزه
ها و تداخل مرزهاي سیاسی بخش«و » منابع طبیعی

را اريذسیاستگطبقه » هاي مشتركها با حوزهشهرستان

هاچالشطبقه

مدیریتی

گیريتعدد مراکز تصمیم
عدم انسجام برون سازمانی

هاي آبخیزهاي مردم نهاد تأثیرگذار بر مدیریت حوزهمحدودیت تعداد سازمان
هاي آبخیزهاي مدیریت حوزههاي ذیربط در اجراي برنامهم ایجاد هماهنگی الزم بین وزارتخانهعد

عدم انسجام درون سازمانی
اي و محلی)عدم وجود هماهنگی بین ساختارهاي سه گانه مدیرتی (ملی، منطقه

ضعف حضور شرکت ها و ساختارهاي خصوصی در مدیریت حوزه آبخیز
هاي آبخیزهاي  قدرتمند منابع طبیعی و آبخیزداري در حوزهنینبود تعاو

اريذسیاستگ

ايهاي سیاسی در سطح ملی و منطقهعدم پشتیبانی مقام
ضعف قوانین و امکان اعمال سالیق فردي

هاي آبخیز ...) در حوزههاي مختلف (از قبیل جنگل، مرتع، کشاورزي وعدم هماهنگی بین کاربري
نامه فرابخشی باالدستی نبود بر

هاي آبخیز کشورتغییرات متعدد در نظام مدیریت حوزه
منابع طبیعیمبهم بودن حقوق مالکیت

هاي مشتركها با حوزهها و شهرستانتداخل مرزهاي سیاسی بخش

رسانیپژوهش و اطالع

هاي آبخیزداري اقتصادي طرح-رنگ بودن مطالعات اجتماعیکم
هاي آمایش سرزمین رحعدم وجود ط

هاي تحقیق، آموزش و  ترویجفاصله محسوس بخش
رسانی  عمومیضعف  اطالع

هاي آبخیز براي مردم محلیهاي آموزشی مناسب در زمینه مدیریت حوزهعدم برگزاري دوره
کمبود آمار و اطالعات دقیق

مشارکت و عدالت اجتماعی

هاي آبخیزهاي حوزهراي پروژهعدم مشارکت واقعی ذینفعان در طراحی و اج
عدم احساس مالکیت مردم محلی 

برداران و ذینفعان تنوع بهره
هاي آبخیز دست حوزهعدم توجه یکسان به ذینفعان باالدست و پایین

برداري از منابع طبیعی به جاي مشارکت در مدیریت آنتأکید بر ممانعت جوامع محلی از بهره

اقتصادي

گذاري اقتصادي منابع طبیعی ی به ارزشبی توجه
فقر ساکنان و وابستگی معیشت آنان به بهره برداري از منابع طبیعی 

هاو منابع درآمدي ناشی از اجراي پروژهایجاد اشتغال جایگزینهاي فقدان برنامه
کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به موقع  آن

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jw

m
r.

8.
15

.2
68

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/jwmr.8.15.268
https://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-862-fa.html


276.......................................................................................................................... گیري از فن دلفیبخیز کشور با بهرهآهاي هاي فراروي مدیریت حوزهچالش

هایی که در بخش منابع اند. قوانین و سیاستشکل داده
هاي آبخیز را با چالش طبیعی اتخاذ شده گاهی مدیریت حوزه

طوري که نگاهی به سیر تحول قوانین بهمواجه نموده است. 
منابع طبیعی، حاکی از آن است که قوانین منابع طبیعی بیشتر 

. در هااند تا در حفظ آندر تخریب منابع طبیعی سهم داشته
که اشاره نمود هابه قانون ملی شدن جنگلتوان این راستا می

ی وقفه طوالنی به وجود آمده در اجراي آن و سوء استفاده برخ
اي از اراضی ملی از سودجویان سبب شد که سطح گسترده

(جنگلی و مرتعی) دچار تخریب و تغییر کاربري شوند و مردم 
محلی که احساس مالکیت و تعلق خاطري به این اراضی 
نداشتند نه تنها ممانعت ننمودند، بلکه در این موج تخریب و 

تصرف، مشارکت نیز نمودند.
هاي موجود در انین و سیاستبر این اساس، بازنگري قو

ترین هاي یکی از مهمراستاي اهداف مدیریت جامع حوزه
ها براي نجات منابع طبیعی از گزند تهدیدهاي موجود راهبرد

شود. یکی از مواردي که از حساسیت باالتري پیشنهاد می
مندي از برخوردار است، موضوع مالکیت اراضی و حقوق بهره

زا در حل این قبیل  مسائل تنشمنابع طبیعی است. براي
ها و قوانین  هاي آبخیز، الزم است سیاستزمینه مدیریت حوزه

اي با توجه به شرایط جامع و مناسبی در سطح ملی و منطقه
توان به، به روز نمودن و موجود، تدوین شود. در این راستا می

سازي قوانین و مقررات منابع طبیعی و تصویب قوانین متناسب
قررات با نگرش جدید مدیریتی به ویژه در مورد قانونی و م

ها و نهادهاي ذیربط در نمودن تعامالت سازنده بین سازمان
اشاره نمود. هاي آبخیز،زمینه مدیریت حوزه

، شرما و )30(یاخین بايدر این زمینه نتایج مطالعات
) نیز بیانگر آن است که 27)، واتس و واتس (22همکاران (
امنیت حقوقی، تعدي و تجاوز غیرقانونی به این س عدم احسا

نقص آشکار در خصوص تصمیمات سیاستمداران ها، عرصه
همراه با فقدان پاسخگویی، ضعف قوانین و عدم ارزیابی و 

تریناز عمدههاي آبخیزهاي حوزهنظارت کافی بر برنامه
اند.هاي آبخیز بودهمدیریت حوزههاي چالش

کم «هاي از چالشرسانیپژوهش و اطالعطبقه 
هاي اقتصادي طرح-رنگ بودن مطالعات اجتماعی

فاصله «، »هاي آمایش سرزمینعدم وجود طرح«، »آبخیزداري
ضعف «، »هاي تحقیق، آموزش و  ترویجمحسوس بخش

هاي آموزشی عدم برگزاري دوره«، »رسانی  عمومیاطالع
» محلیهاي آبخیز براي مردممناسب در زمینه مدیریت حوزه

تشکیل شده است. از » کمبود آمار و اطالعات دقیق«و 
هاي تحقیقاتی و اطالعات به روز و به هنگام که یافتهآنجایی

ریزي نقش گیري و برنامهبه عنوان کارآمدترین ابزار تصمیم
مهمی در مدیریت منابع طبیعی دارند، لذا هرگونه ضعف و 

هاي آبخیز را با هتواند مدیریت حوزکمبود در این زمینه می
چنین، سطح پایین آگاهی مردم محلی همچالش مواجه سازد. 

نسبت به نقش و اهمیت منابع طبیعی  به علت عدم ارائه 
مدیریت هاي اساسی از دیگر چالشهاي الزم به آنان آموزش

هاي عمده است. از سوي دیگر، یکی از چالشهاي آبخیزحوزه
اي تحقیقاتی وارد است، هاطالعات و یافتهکه بر تبادل 

هاي موجود در برقراري ارتباط و هماهنگی بین محدودیت

برداران منابع طبیعی است که با تحقیق، ترویج و آموزش بهره
توجه به اهمیت مشارکت و ارتباط بین این کنشگران، هنوز در 

هاي تحقیقاتی کشور ما براي انسجام بخشیدن به انتقال یافته
این نتایج، با اي اندیشیده نشده است.ارهو تبادل اطالعات چ

) و ملتون 9)، امبیوا (27واتس و واتس (هاي مطالعاتیافته
است. ) 11(

بایست در جهت دسترسـی بـه اطالعـات    بنابراین، می
هـاي  روشن و دقیق، تبلـور پـژوهش در راسـتاي تولیـد یافتـه     

هـاي  اقتصـادي حـوزه  -تحقیقاتی متناسب با شرایط اجتمـاعی 
برقراري ارتباط بین زنجیـره اجـرا و پـژوهش و ایجـاد     آبخیز،

ارتباط سیستمی بین پژوهش، آموزش و ترویج همـت گمـارد.   
تـر در مـورد   و دقیـق هـاي جـامع  در این راستا، انجام پژوهش

هاي آبخیز، اجـراي  وضعیت اجتماعی و اقتصادي ساکنان حوزه
هـاي گروهـی   گیري از رسـانه هاي آمایش سرزمین، بهرهطرح

از هـاي الزم  ، ارائـه آمـوزش  )8(رسـانی مناسـب  جهت اطالع
جهـت ارتقـاي آگـاهی    هـاي ترویجـی   طریق برگزاري کالس

تقویـت درك و بیـنش آنـان در خصـوص     و ) 17(مردم محلی 
منابع طبیعی، تلفیـق اطالعـات حاصـل از مطالعـات مختلـف      

هاي آبخیز به صورت یک منبع اطالعاتی جـامع  مرتبط با حوزه
ــتن ــت داش ــع   جه ــام وض ــامع در هنگ ــجم و ج ــدگاه منس دی

هـاي آبخیـز،   ریـزي بـراي مـدیریت حـوزه    ها و برنامهسیاست
شود.پیشنهاد می
در طراحـی و  ذینفعـان عدم مشارکت واقعی «هايچالش

عـدم احسـاس مالکیـت    «، »هاي آبخیزهاي حوزهاجراي پروژه
عـدم توجـه   «، »بـرداران و ذینفعـان  تنوع بهره«، »مردم محلی

و » هاي آبخیـز دست حوزهباالدست و پایینذینفعانان به یکس
بـرداري از منـابع   تأکید بـر ممانعـت جوامـع محلـی از بهـره     «

بـه عنـوان طبقـه    » طبیعی به جاي مشـارکت در مـدیریت آن  
نتــایج انــد.بنــدي شــدهمشــارکت و عــدالت اجتمــاعی دســته

، جـرمن و  )7اینگـل فسـدوتیر (  هاي جامسران جـاو و  پژوهش
) و اسـمیت و  11)، ملتـون ( 14(نگیـوم دجیـوم  ،)5ران (همکا

، ذینفعـان ) نیز بیانگر آن بود که مشارکت ضعیف 24باترورث (
ذینفعـان هاي متنـوع  عدم احساس مالکیت مردم محلی، گروه

باالدست و پایین دست) و عدم توجه یکسان به آنـان  ذینفعان(
هاي اساسی مدیریت حوزه آبخیز هستند.چالش

و که حسی از مالکیت، تعلقبراي آنکلی، طور به
جوامع ، بایدوجود آیده بمنابع طبیعی بهولیت نسبتؤمس

داد و هاي آبخیز مشارکت در فرآیند مدیریت حوزهرا محلی 
احساس مالکیت، ها شریک ساخت.گیريها را در تصمیمآن

داشتن سند مالکیت نیست. احساس مالکیت، حس اًالزام
که انسان در چیزي سهمی است حساس ااین مشارکت و 

مردم محلی در طراحی و اجراي مشارکتلذا، باشد.داشته 
وعی حس مالکیت و تعلق به هاي آبخیز نهاي حوزهپروژه

که فرآیند مدیریت آوردمیوجود هبآنان را در منابع طبیعی
سازد. البته، از آنجایی هاي آبخیز را با موفقیت همراه میحوزه
بایست در باشند، میهاي آبخیز متنوع میحوزهانذینفعکه 

گونه که این راستا عدالت اجتماعی را برقرار نمود. اما آن
توجهی به موارد هاي آبخیز به دلیل بیپیداست مدیریت حوزه

در زمینه مشارکت و عدالت اجتماعی، با چالش ذکر شده
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و قدرت ، جایگاه ذینفعانتوجه به طیف متنوع مواجه است. لذا، 
مردم محلی (در شرایط موجود در شبکه قانونی داراي قدرت 

باشند) و مشارکت نمودن آنان در کمی بوده و در حاشیه می
که هاي آبخیز براي اینحوزههايهطراحی و اجراي پروژ

هاي آبخیز حس مالکیت و بتوانند نسبت به مدیریت حوزه
اشد.  بپذیري داشته باشند، بسیار ضروري میولیتومس

گذاري اقتصادي منابع توجهی به ارزشبی«هاي چالش
فقر ساکنان و وابستگی معیشت آنان به بهره «،  »طبیعی

ایجاد اشتغال هاي فقدان برنامه«، »برداري از منابع طبیعی
کمبود «و »هاو منابع درآمدي ناشی از اجراي پروژهجایگزین

ر چالش بیانگ» اعتبارات و عدم تخصیص به موقع  آن
در واقع، شرایط اقتصادي نه چندان مناسب اقتصادي هستند. 

برداري از منابع جوامع محلی و وابستگی معیشت آنان به بهره
برداري بی رویه از منابع طبیعی یکی از عوامل اصلی در بهره

هاي  مناسبی جهت  از سوي دیگر، فعالیتباشد.طبیعی می
یگزین براي جوامع محلی هاي معیشت جاایجاد اشتغال و شیوه

توجهی به انجام نشده است. به عالوه، به دلیل بی
گذاري اقتصادي منابع طبیعی، اهمیت و ارزش این منابع ارزش

گونه که باید روشن نشده است. این عوامل همگی منجر به آن
اند  شدهبرداري بی رویه از منابع طبیعیتخریب و بهره

نیز در مطالعات خود )16آنگیوگو ()،1(آسري،)12(ماتیکانگا 
اند که فقر و وابستگی معیشت جوامع محلی به بهرهنشان داده

اندیشی جهت ایجاد مشاغل برداري از منابع طبیعی، عدم چاره
گذاري توجهی به ارزشچنین بیجایگزین براي آنان و هم

هاي هاي عمده مدیریت حوزهاقتصادي منابع طبیعی از چالش
و عدم تخصیص مناسب آن نیز از ت. کمبود اعتباراتآبخیز اس

ها و آن جا که منجر به طوالنی شدن روند اجراي برنامه
شود، ها میهاي آبخیز و حتی توقف اجراي آنهاي حوزهپروژه

هاي آبخیز بوده است. همواره چالش جدي براي مدیریت حوزه
چنین، بخشی از اعتبارات در نظر گرفته شده جهت هم
گونه قبالً نیز ذکر شد ممکن هاي آبخیز، همانیریت حوزهمد

هاي توسعه هاي دیگري، نظیر برنامهاست صرف فعالیت
)، 12(روستایی شود. این یافته با نتایج مطالعات ماتیکانگا 

همسو ) 23() و شنگ11) ملتون (28)، وینبرگ (1آسري (
باشد. می

جود، هاي اقتصادي موبنابراین، جهت تعدیل چالش
هاي شغلی جایگزین مانند ها و فرصتحمایت از فعالیت

زنبورداري، پرورش قارچ، پرورش ماهی و صنایع روستایی و 
هاي کشاورزي از طریق استحصال آب چنین توسعه فعالیتهم

وري در اراضی، ارتقاي راندمان آبیاري و براي افزایش بهره
براي بهبود هایی که با طبیعت سازگار باشد،آوريتوسعه فن

معیشت جوامع محلی و ارتقاي وضعیت اقتصادي آنان پیشنهاد 
شود. از سوي دیگر، با توجه به شرایط اقتصادي موجود، می

هاي مردم نهاد با هدف مشارکت بخش خصوصی و سازمان
هاي مالی و تسهیل مشارکت جوامع محلی در فعالیت

چنین، . همهاي آبخیز، بسیار تأثیرگذار استهاي حوزهپروژه
هاي آبخیز باید هاي حوزهبخش پروژهبراي اجراي اثر

اعتبارات مستقلی در نظر گرفته شود. 
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Abstract
Degradation and over exploitation of natural resources is the most important constraints to

sustainable development in many developing countries. Looking at the destruction Facts and
figures of range lands, forests, soil erosion and water loss in our country represents numerous
challenges in this field. Therefore, this study was conducted to determine the current challenges
of watershed management in the country. The population for this study consisted of natural
resources management experts in the throughout country that had sufficient knowledge and
experience. Delphi results, which were conducted in three rounds, showed that the most
important challenges of watershed management for the country included: multiplicity of
decision centers, lack of external organizational coordination, lack of real participation of
stakeholders in designing and implementation of projects and disregarding economic-social
studies that had high averages, respectively. Extracted challenges were classified in various
categories included: Management challenges, policy-making, research and informing,
participation and social justice and economic challenges. Based on the identified challenges, we
conclude that watershed management in Iran lacks integrated approach. Therefore,
implementation of integrated management is essential to sustainable watershed management.

Keywords: Challenge, Delphi Technique, Integrated Management, Watershed Management
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