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  دهیچک
 ازمند الگو و چارچوبیکرد نین رویا يز است. اجرایآبخ يهات جامع حوزهیریکرد مدیرو يمستلزم اجرا یعیمنابع طب يداریپا

ق، یتحق يآمار ي. جامعهاستز کشور یآبخ يهات جامع حوزهیریمد ين الگوییتب ،ن پژوهشیا یهدف کل رواز ایناست.  یمنسجم
نفر از آنان با روش  316که تعداد است زد یستان و ستان و بلوچیتهران، سمنان، کرمانشاه، س يهااستان یعیکارشناسان منابع طب

 يسـازج مـدلیبـر اسـاس نتـا. اسـتنامـه هاي تحقیق پرسش آوري داده اصلی جمعابزارانتخاب شد.  یتصادف ياطبقه يریگنمونه
 و یمحلـ مـردم یاجتماع -یفرهنگ طیشرا ،یمیاقل -یطیمح عوامل موجود، یتیریمد يهاچالش( یط علی، شرايمعادالت ساختار

 ـیـآموزش (عوامـل گـرمداخلـه و )یرسـاختیز و یعمرانـ التیتسه و زیآبخ حوزه یکیزیف طی(شرا يانهیزم آنان)، ياقتصاد طیشرا
 بـر زیـآبخ يهـاحـوزه جـامع تیریمـد یطیشـرا يهـامقولـه عنوان به )ياحرفه اخالق و ینگرش عوامل ،یزشیانگ عوامل ،یجیترو

انس آن را تبیـین یـدرصـد از تغییـرات وار 65و در کـل  ددار يمعنـادار ریتـأث زیآبخ يهاوزهح جامع تیریمد یتعامل يراهبردها
ت جـامع یریمـد يامـدهایانس پیـرات وارییدرصد از تغ 73 ،زیآبخ يهات جامع حوزهیریمد یتعامل يراهبردها تید. در نهاکن می

 يشده در راستاها و اقدامات انجاميریگ میتصم يبرا ییهنمارا يتواند نقشه یشده منیتدو يالگوکند.ین مییز را تبیآبخ يهاحوزه
  کشور منجر گردد. يزهایآبخ توسعه يداریپا يز باشد که به ارتقایآبخ يهاحوزه تیریمد

  

  .امدیز، الگو، پیآبخ ت جامع، حوزهیریمد :هاي کلیدي واژه
  

  و طرح مسألهمقدمه 
 ،یعـیش از حد از منابع طبیب ياردبررههب و بیتخر

از  ياریدار در بسـیـپا يت توسـعهیدن محـدویتـرمهم
 يبـردار بهـره در حال توسعه است. در واقـع يکشورها

ن اهـداف یق بـیانگر شکاف عمبین منابع ینامطلوب از ا
ز یـآبخ يهـات حـوزهیریج مـدیرا يهاوهیو ش يداریپا

بـه آمـار و  ینگـاه ).Rammel et al., 2007: 16( است
ش خـاك و هـدر یها، فرسـانگلب مراتع، جیارقام تخر

موجود در  يهاتیواقع يایز گویرفت آب در کشور ما ن
 130کشور سـاالنه مراتع  که يبه طور،نه استین زمیا

ها هر سال شود، جنگلیل میب و تبدیهزار هکتار تخر
دهنـد. یهزار هکتار مسـاحت خـود را از دسـت مـ 48

                                                             
   pezeshki.gh@gmail.com  نویسنده مسئول:*
  

 125متوسط فرسایش خاك (آبـی و بـادي) در سـطح 
تـن  30-25ون هکتـار از مسـاحت کشـور حـدود میلی

هکتار در سال (این رقم سه برابر متوسط جهانی است) 
تـن  10گذاري در حوزه سدهاي ایران حـدود و رسوب

در هکتــار در ســال اســت. در حــالی کــه میــزان ایــن 
تـن در هکتـار در سـال  2از شاخص در جهـان کمتـر 

 یطـیحمستیز يداریران از نظر پایا یبه طور کل. است
از  یقـــرار دارد کـــه حـــاک یجهـــان 132 يدر رتبـــه

ــوجه کم ــت پایریبــه مــد یت و  یعــیدار منــابع طبی
ــ ــل اســتســت یز طیمح ــازمان جنگ ــع و (س ــا، مرات ه

  ).18: 1390آبخیزداري کشور، 
ن و یت موجـود، تـدویبـه سـاختار و وضـعبا توجه 

ز بـه منظـور یـآبخ يهات حوزهیریمد يهاپروژه ياجرا
 يا و توسـعهیـز حفظ، احیو ن ین فعلرفت از بحرابرون

ت اسـت. البتـه از یـز اهمیار حـایها و مراتع بسـجنگل
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ر یـنظ ییهـابرنامـه ،ریـژه در دهه اخیوش بهیها پسال
کـم  يزارهـامیل دیتبد يها، طرحيدارمرتع يهاطرح

نان، طـرح ینشـ ع جنگـلی، طرح تجمیبازده، طرح طوب
از جنگـل،  خـروج دام یدهـتعادل دام و مرتع، سـامان

زاگـرس، حفاظـت از  يهـاجنگـل يانت و توسـعهیصـ
زاگرس  یستیحفاظت از تنوع ز ران، پروژهیا يهاتاالب

ان در ییبـرداران و روسـتات مشارکت بهـرهی... با محورو
 يهـااجرا شده اسـت. امـا بـا وجـود تـالش یسطح مل

 ينهیبه مشارکت نهاد یابیر دستیکه در مس يادهیعد
سـازوکار  ،ز صـورت گرفتـهیـآبخ يهـامردم در حـوزه

ن نشـده ینه در کشور تدوین زمیدر ا یمشخص ییاجرا
انگر یـان بییت مشارکت روسـتایکه وضع يطور است. به

ران در جلـب یـگمیزان و تصـمیـربرنامـه موفق نبـودن
هـا بـوده، تیگونه فعالنیان در اییمشارکت فعال روستا

ـــه وقـــوع نپ يتوانمندســـاز  وســـته ویدر روســـتاها ب
، يریـگمی، تصـميسـازمیکه در حد تصم ییها تیفعال
متوقـف شـده اسـت  ،حـل بـوده  ه راهئـو ارا یابیلهأمس

  ).  541: 1385 ران،دیگو  ياوری(
 يدار منابع آب و خاك در حـوزهیت پایریطرح مد

 یبـا هـدف همـاهنگ 1376ز از سال یرود نز حبلهیآبخ
 يمتعدد جهت غلبه بـر مـوارد يهان سازمانیب یبخش
ب مـداوم منـابع آب و خـاك، مشـارکت یـل تخریاز قب

 ی، تحقـق همـاهنگيریـگمیمحدود مردم در حد تصم
-افـتیز، فقدان رهیآبخ يت حوزهیریدر مد یبخشنیب

توسعه، ضـعف  يزیر کپارچه در برنامهینگر و جامع يها
دار منابع آب یت ناپایریو مد يزیرو برنامه یمنابع انسان

-ن کشور و برنامهیمشترك ب يو خاك بر اساس برنامه
ـــد ( ي ـــل متح ـــازمان مل ـــران س ـــا UNDPعم ) ب

ت یریکپارچه و درك بهتر مشکالت مربوط به مدیینگاه
-ز حبلهیآبخ يدار منابع آب و خاك کشور در حوزهیپا

 ،تهران و سمنان واقع شده اسـت يهارود که در استان
 يهـارغـم تـالشین طـرح در فـاز اول علـید. اشآغاز 
ــار دیبســ ــردم محل ــاختار  یر جهــت مشــارکت م و س

آن در نظر گرفته شده بـود،  يکه برا یهماهنگ مناسب
ه دهـد و ئرا از خود ارا ینتوانست کارکرد چندان مناسب

زیـرا طرح موفق باشـد.  یدن به اهداف هماهنگیدر رس
ــه  ــدام از س ــر ک ــروژه اه ــپ ــرح (آبخی ــن ط ، يزداری

هـا ر بخشیبا سا ی) بدون هماهنگياریو آب ییزدا ابانیب
ت واحـد بـر یرینبود مد ،آن یل اصلیاجرا شد که از دال

ت یریمــد یبــه اصــول اساســ یتــوجهبــیطــرح، 
و  يسـازتیـبـه ظرف یتوجه بیمدار در طرح،  مشارکت

در  یتحقـق همـاهنگ ياز برایمورد ن يهار نگرشییتغ
رفـع  بـراي). 612: 1385 مقـدم، یطـرح بـود (سـلمان

دار منـابع آب و یپا تیریموجود در طرح مد يهاچالش
ـــه ـــاك حبل ـــرود، خ ـــروژه ب ـــنیپ ـــمنار یالملل د ی

)MENARID(1 ــوبه ــاس مص ــر اس ــورا يب ــال يش  یع
 يدر قالـب برنامـه 2008در سال  یجهانست یزطیمح

بــا مشــارکت  و يامنطقــه يهــايو همکــار ياتوســعه
، برنامـه عمـران )GEF( یست جهانیزطیالت محیتسه

هــا، مراتــع و ) و ســازمان جنگــلUNDP( ملـل متحــد
ز مختلـف یـآبخ در چهـار حـوزه در کشـور يزداریآبخ

م در یـو د یآبـ یبوم مرتع، جنگـل، اراضـستیشامل ز
زد و یـسـتان و بلوچسـتان، کرمانشـاه، یس يهـااستان
در فاصـله  دروپروژه حبلـه ییالگو يهان عرصهیهمچن

 اسـت.اجـرا  در حـال  سمنان و تهران يهاان استانیم
 یهـا و موانـع قـانونرفـع خال ،وژهن پـریـا یهدف اصل

ق یـاز طر یعـیمنـابع طب جـامعت یریمـد برايموجود 
 يو ارتقا يسازتیظرف ،یسازماندانش ت یتوسعه و تقو

موفـق و  يهـاوهیشـه ئـارا زیو ن یسازماننیب یهماهنگ
در صـورت  نیبنـابرااست.  یت آب و اراضیریدار مدیپا

و  یحلـم يمردم، نهادهـا یبه مشارکت واقع یتوجهبی
و  ینهـاد بـه همـراه نگـرش بخشـمـردم يهـاسـازمان

ز، یآبخ يهات جامع حوزهیریمد نبودو در کل  یسازمان
دچار خواهـد  یقبل يهاز به سرنوشت طرحین طرح نیا

 يهـاحـوزهجامع ت یریمدکرد یرو ياجرا در واقعشد. 
کـه است  یمنسجم چارچوبالگو و  کی دازمنین زیآبخ

در  چشـمگیريرات ییـتغ از بـهیـنممکن اسـت  در آن
، نیقــوان هــا،اســتیس نفعـان،يذ نیبــ موجــود تعامـل

 راتییـن تغیا یبه عبارت .باشدجامعه  و نهادها مقررات،
 يهـا  حـوزه تیریمـد يکردهـایرو درر ییتغبه  یبستگ

چه گفتـه با توجه به آن). Jusi, 2009: 25( ددارز یآبخ
 ،زیـآبخ يهـات جـامع حـوزهیریمـد ين الگوییتب ،شد

                                                             
1  . Middle East and North Africa Regional 
Development   
2. Global Environment Facility 
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د. بـه عبـارت یآیق به شمار مین تحقیا یاصل يألهمس
 نیـیتب یچگونگ يمناسب برا یق پاسخین تحقیا گرید

  آورد.یدست م ز بهیآبخ يهات جامع حوزهیریمد يالگو
  
  قینه تحقیشیپ

بـه عنـوان ز یـآبخ يهات جامع حوزهیریمد کردیرو
بـا  یعـیطبیک پارادایم جدیـد بـراي مـدیریت منـابع 

منطقــه  ياقتصــاد -یاجتمــاعهــاي  تأکیـد بــر ویژگــی
پـذیري بـراي منظور معیشت پایـدار و بـدون آسـیب به

و  يمطـرح شـده اسـت (غفـور هـان حـوزهیـاساکنان 
). Mcduff et al., 2008: 53؛ 6: 1386 ،يداررشــته

 ز، توسـعهیـآبخ يهـات جـامع حـوزهیریمد یهدف کل
ت جامع منـابع یریبر اساس مد ییدارروستایپاشت یمع
ــیطب ــه، یع ــارکت  راهم ــهبامش ــتيذ هم ــان اس  نفع

)17:Galewski, 2010;  Promburom, 2010: 22( .
 .ت جامع اسـتیریمد یاصل اساس ،نفعانيمشارکت ذ

 يا هیکرد موجـب خواهـد شـد تـا منـابع سـرمایرون یا
ت شده یریمد يا طور عادالنه زها بهی) آبخیعی(منابع طب
ــد. همیو توســعه  ــابن ــا اجــرایچن ــا ين ب  ،کــردین روی

 ياقتصـاد -یدار اجتماعیبه اهداف توسعه پا یابی دست
ن یتأم ينده برایآ يها نسل ییممکن خواهد شد و توانا

  ).Mutekanga, 2012: 38( شودیدار نم ازها خدشهین
 يهـات حـوزهیریمـد نهیشده در زممطالعات انجام

ت یریدهــد کــه مــدیر کشــورها نشــان مــیز ســایــآبخ
 يهاکشورها با چالش یامباً در تمیز تقریآبخ يها حوزه

ن راستا شارما و یدر ا .است رو بودهبهرو زیاديمتعدد و 
خـود نشـان دادنـد کـه  در مطالعـه )2005همکـاران (

ــا ــییپ ــع محل ــارکت جوام ــودن مش ــرا ین ب  يدر اج
هـا سازمان يز، ضعف ساختاریآبخ يهاحوزه يها پروژه

ل یز، مسـایـآبخ يهـاحـوزه یت مشـارکتیریمـد يبرا
ن و عــدم یقــوان ، ضــعفيداریــپا ينــهیدر زمموجــود 

ز، یـآبخ يهـاحوزه يهابر برنامه یو نظارت کاف یابیارز
ز در یـآبخ يهـات حـوزهیریمـد يهـان چالشیترمهم

 يهـات حـوزهیریحال مد به هر کشور هند بوده است.
، یعــیت منــابع طبیریمــد از یبخشــ عنــوان بــه زیــآبخ
ک یـنـوان عبـه دیـبا و ا اسـتیـپو وده یچیپ يندیفرآ

 و هـالیپتانسـ تمـام با درنظرگـرفتن روشن، اندازچشم

نفعـان يذ هیـهمراه با مشارکت کل مختلف يهااسیمق
   Promburom, 2010). : 27( ردیمورد توجه قرار گ
ــاران (جانســون و  ــه )2002همک ــد ک  نشــان دادن

مهمی برایمدیریتپایـدار  پیامدهاي ،نفعانمشارکت ذي
ــوزه ــود و ح ــاز بهب ــار و س ــازمانیک ــاي س ــراي  ه ب

فــرض ایــن اســت کــه مشــارکت . دارد گیــري تصــمیم
و  هــانفعــان در تعریــف مشــکالت، تعیــین اولویــت ذي

دهـد. یابی، عملکرد پروژه را افزایش می نظارت و ارزش
نفعــان و رعایــت توجــه بــه حقــوق ذي در ایــن راســتا

از  شـفافیت گویی وپاسخ، مشروعیت مانند هنجارهایی
 Francis( اسـتضروري ی و محلی سوي مقامات دولت

& Roberts, 2003: 328; Ribot, 2004: 18; Lane & 
Corbett; 2005: 144 .(ت یریمـد يهابرنامه یطورکل به

ک یـ يو دارا نفعـانيذ همه به متعلق دیزبایآبخ حوزه
ــرا مــدت بلنــد هــدف  ز باشــدیــآبخ يحــوزه کــل يب

)Reed,2008: 2420; Kaplowitz & Witter, 2008: 

نـه ین زمیـادامه به مطالعات انجـام شـده در ا در). 23
  پرداخته شده است. 

د از چنـد یـکـه بـه بازد يامطالعـهدر ) 2009کو (
 يز در کشورهایآبخ يهات حوزهیرینه مدیپروژه در زم

ن، مجارستان، هنـد، یدر حال توسعه (چافته و ی توسعه
االت یــلنــد، ای، تایجنــوب يقــایک، آفریــ، مکزيانــدونز

کـه مشـارکت نشان داد ده و اوگاندا) پرداخته بود، متح
ــديذ ــآبخ يهــات حــوزهیرینفعــان در م ز در ســطح ی

چوب چـار یکلطور بـه ن حـالیـاست. با ا بوده یفیضع
هده در حال توسـعه مشـا يت جامع در کشورهایریمد

  شده بود.
این نتیجـه رسـیدند کـه به ) 2006کروك و دکر (

هـاي حـوزه مدیریت هايبرنامه موفقیت عوامل مؤثر بر
ایجـاد و  هـاي محلـی،سـازمانمشـارکت  شاملآبخیز 

عـدم  مشارکت مردم محلی و محلی، مردم حفظ منافع
-بـی مقابلدراست.  دخالت و وابستگی به بخش دولتی

برنامـه  کسـتش دالیلترین مهم لامعوبه این  یتوجه
پیامـدهاي  ،دولـت و دخالـت کنترل ویژهبه بوده است.

 :Hickey, 2012( دنبـال داشـته اسـت ی را بهنامطلوب

 توسعهاي در کنندهتعیین نقشدولت، به هر حال  ).38
  .کندایفا می نهادي
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اي در مطالعـه) 2008وان هوجستی و گالسبرگن (
هـاي بـه نقـش دولـت در مـدیریت حـوزهضمن توجه 

نهـاد، بخـش هـاي مـردمآبخیز، بـر مشـارکت سـازمان
سـت.او بیـان اخصوصی و جوامـع محلـی تأکیـد کـرده

از شـروع  بایـدهاي آبخیز حوزهمدیریت است که نموده
نهاد هاي مردمسازمان مردمویگستردهمشارکت فرآیند، 

  و بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد.
در نامیبیـا در پژوهشـی ) 2005مانینگ و سـیلی (

 مــدیریت انـد کــه دولـتبیــان نمـوده آفریقـاواقـع در 
جوامـع محلـی واگـذار  بهآب و خاك را  یکپارچه منابع

عنـوان  مدیریت جامع در این منطقه بـهو مفهوم  نموده
خـاك بـه  راهنماي ابعاد جدیدي براي مـدیریت آب و

. در راسـتاي اجـراي مـدیریت اسـت کار گرفتـه شـده
در این منطقه تشکیل شده کـه در آن اي کمیتهجامع، 

 جامعـه کـه داراي منـافع یک به شکلنفعان، ذي همه
هـدف و و همگـی یـک  بندي شدهگروهه، ی بودمشابه
حفـظ «همان  که اند را دنبال کرده مشترك انداز چشم
بـه شـکل  محیطـیزیسـتیکپـارچگی و طبیعی  منابع

  .  بوده است »پایدار در راستاي امرار معاش
ــاظم ــاران ( یک ــ1385و همک ــرح  ی) در بررس ط

رود نشان دادنـد دار منابع آب و خاك حبلهیت پایریمد
 يتحقق الگو يکه در راستا ییهااستین سیرتکه مهم

ب یترت به ،د در نظر گرفته شودیباز یت حوزه آبخیریمد
ــ يتوانمندســاز«ت شــامل یــاولو ــرا یجوامــع محل  يب

 يجاد درآمد بـرایشت و این معیمأت«، »یمشارکت عمل
 یبرخوردار نمودن عادالنه جوامع محل«، »یجوامع محل

توجــه بــه «، »هتوســع يهــام برنامــهیاز منــابع مســتق
، »یعـیژه حفظ منابع طبیوبه یطیمحستیمالحظات ز

و » والن مستقر در حوزهئران و مسین مدیب یهماهنگ«
ــاز یطراحــ« ــاذ س ــا و و اتخ ــگ يکاره ــازهماهن  يس

  بودند.» یبا جوامع محل ییاجرا ينهادها
  دگاهیـتـوان گفـت کـه دانـش و دیدر مجمـوع مـ

دچـار تحـول  زیـآبخ يهـات حوزهیریمد بارهدر یجهان
 ،یک نگـاه جهـانیـاست. در واقـع در شده گیري چشم

 يگـذاراسـتیانداز س از چشـم یر جهـت مشخصـییتغ
ت یریزهـا بـه سـمت مـدیت آبخیرینه مدیدر زم یسنت

یا به دیگر سخن مدیریت مشـارکتی بـین کلیـه جامع 

-تمـامی ذي(آبخیـز  ينفعان موجود در یک حوزهذي
هـا) بـه حـوزهیـن نفعان مردمی و دولتـی دخیـل در ا

ل بـه یـکـه تما يبـه طـور، اسـتافت یوضوح قابل در
وه یر از شـییتغ ،یت بخشیریمد يت جامع به جایریمد
بـر  یت مبتنـیریمـد ين بـه سـوییباال به پـا یتیریمد

ش یبر افـزا یکرد مبتنیر از روییتغ ،نفعانيمشارکت ذ
کــرد یر از روییــتغ ،ت تقاضــایریعرضــه بــه ســمت مــد

ض یا تفـویـمحـور و  ت مردمیریبه سمت مد یتیحاکم
ــیــقــدرت و اخت نفــع يمختلــف ذ يهــا ن گروهیارات ب

ت یریکـرد مـدیرو ياجـرا ن راسـتایـمشهود است. در ا
ن یاول مسـتلزم تـدو ز در وهلـهیـآبخ يها جامع حوزه

هنـوز کـه یدر حال ؛راه آن باشـد است که نقشه ییالگو
مـا در کشـور  یمـدون یتیریمد يو الگو یعلم ينقشه

ز یــن يزداریــشــده آبخاقــدامات انجــامنــدارد و وجــود 
و  یطـیمح يها سـتمیس ییایـبا سـاختار و پومتناسب 

پـژوهش در  رواز ایـن نبوده است. یاجتماع -ياقتصاد
ز یـآبخ يهـات جـامع حـوزهیریمـد يالگوابتدا  ،حاضر

 یطراحـ یانیـبن يهیکرد نظریرواز  يریگکشور با بهره
 يمعادالت ساختار يسازبا استفاده از مدلسپس  ؛شد
ز یـآبخ يهـات جـامع حـوزهیریمـد ين الگـویـیتببه 

  .  پرداخته شد
مـدون از  هیـک نظریـند سـاخت یفرا یانیبن هینظر

 ییل اسـتقرایـو تحل یواقعـ يهـاداده يق گردآوریطر
 ينظـر یفیسازد تا توصیهاست که محقق را قادر مآن
ــیاز و ــایژگ ــوم يه ــ یعم ــد ی ــه ده ــوع ارائ   ک موض

)Yin, 2011: 52 .(ــاحبه ــق مص ــزار ،عمی ــلی اب  اص
ــرا اطالعــات و هــا داده گــردآوري  يالگــو یطراحــ يب

ن یـز کشـور بـود. در ایـبخآ يهـات جامع حوزهیریمد
 يعضــاشــامل امــورد مطالعــه هاي  نمونــهراســتا، 

 منــابع خبــره کارشناســان و نظر صــاحب یعلمــ أتیــه
 یمحلـ جوامـع و فعال نهاد مردم يهاسازمان ،یعیطب

 که بود زیآبخ يهاحوزه جامع تیریمد نهیزم در مطلع
البته ذکـر  .شد انتخاب برفی گلوله گیري نمونه روش به
، یانیـبن هیـست که در نظریت نیاز اهم ین نکته خالیا

حاصـل  يهاظاهر شد، داده یواقع هیکه نظر از آن پس
کـه  یزمان یعنیکنند. ینقش م يفایات موجود ایاز ادب
و در زمــان ل اســت یــشــرف تکم در یانیــبن يهیــنظر
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 يهـاعنـوان داده ات را بهیتوان مرور ادب یم يبند دسته
ب یـن ترتیـبـه اسه مداوم وارد کـرد. یمقا يشتر، برایب

 ،پـژوهش نهیشـیو پ یانیـبن يهیـنظرکرد یرواساس بر

توان  یز کشور را میآبخ يهات جامع حوزهیریمد يالگو
  ).1 کلشر نشان داد (یز یارچوب مفهومدر قالب چ

  

  
  
  
  
  
  
  

  ز کشور یآبخ يهات جامع حوزهیریمد یمفهوم چارچوب :1شکل 
 ق)یتحق يهاافتهی(منبع: 

 

ــاس ا ــبراس ــی ــراارچوب، ن چ ــ طیش ــه  1ايیعلّ ک
سـاز حرکـت بـه  هاي مـورد مطالعـه، آن را سبب نمونه

ان نمودنـد، یـز بیـآبخ يهـات جامع حوزهیریسمت مد
 -یطـیموجـود، عوامـل مح یتیریمد يهاالششامل چ

و  یمـردم محلـ یاجتمـاع -یط فرهنگـی، شـرایمـیاقل
 را یعلـ شـرایط در واقـع. آنـان بـود يط اقتصـادیشرا

هـا آن يهـایژگـیبـه همـراه و هـامقوله از ايمجموعه

                                                             
1. Casual Conditions 

 هیـنظر گیريشکل در ینقش مهم که ددهتشکیل می
 ییادهادیـ، رویط علـیشرا گریددارند. به عبارت  یواقع

مـرتبط بـا  یتعـامل يهـا و راهبردهـاتیاست که موقع
ر یثأکننـد، بـر آن تـیرا خلـق مـمورد مطالعه  موضوع

 Rodon and( شـوندیگذاشته و منجر بـه بـروز آن مـ

Pastor, 2007: 78.( ـــدر ا ـــتای از  ياریبســـ ن راس
ن یتـرموجود را مهـم یتیریمد يهاچالش ،کارشناسان

ز یـآبخ يهـامع حـوزهت جـایریمدکرد یروعامل ظهور 
ان نمودنـد کـه یـعنـوان مثـال آنـان ب دانسـتند. بـهیم

  شرایط علّی
  هاي مدیریتی چالش

  اجتماعی مردم  محلی  -شرایط  فرهنگی
  شرایط  اقتصادي مردم  محلی 

  اقلیمی - یعوامل محیط

  راهبردها
  و تفکر سیستمی  جامع نگري -
  نفعانمشارکت کلیه ذي -
  تحقیق و توسعه - 
  نظام اطالعاتی یکپارچه -
  گذاري هماهنگ و جامعسیاست -
  ارتقاي منابع مالی و اعتباري  -
 افزاییهاي هماهنگی و همتشکیل شوراها و کمیته -
  

  ايشرایط زمینه
  شرایط فیزیکی حوزه آبخیز

ـــــی و  تســـــهیالت عمران
 تیزیرساخ

  

  گرشرایط مداخله
  عوامل آموزشی ـ ترویجی 

  عوامل انگیزشی
  عوامل نگرشی

  اياخالق حرفه
  

  پیامدها
ارتقاي احساس مالکیت ، کاهش مهاجرت مردم محلی به شهر ،توانمندسازي مردم محلیپیامدهاي اجتماعی (

  طبیعی و...)منابع 
زیست ارتقاي رفاه اقتصادي منطبق با محیط ،و کاهش فقربهبود معیشت مردم محلی پیامدهاي اقتصادي (

  )سالم،جلوگیري از اتالف انرژي و منابع و...
  برداري پایدار از منابع طبیعیو...)  حفاظت و بهره ،حفظ تنوع زیستیپیامدهاي زیست محیطی (

  



 95 تابستان/ بیستمشماره مسلسل  / ششمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا /                                                                                     214

ل یـخـود تما یسازمان يهابرنامه يریگیها به پسازمان
ــا ا ــد ت ــا ســا یکپــارچگینکــه ارتباطــات و یدارن ر یرا ب

به اهـداف مشـترك  یابی دست يها و نهادها براسازمان
  توسعه دهند.

 کـه داشـت ازآن مطالعات حکایت و بررسی تحلیل
ت جـامع یریمـد يراهبردهـا ياجـرا يانـهیط زمیشرا

 »زیـحوزه آبخ یکیزیط فیشرا«ز شامل یآبخ يهاحوزه
ــیتســه«و  ط یاســت. شــرا» یرســاختیو ز یالت عمران
و  یت توپوگرافیانگر وضعیز خود بیآبخ يحوزه یکیزیف

(جنگـل،  یعـیز، تنـوع طبیـآبخ يژئومرفولوژي حـوزه
حـوزه  يدهیـچیک پینامیمرتع، منابع آب و خاك) و د

 شـــرایطاست. یعــیت منــابع طبیز و محــدودیــآبخ
عنـوان  که بـه است یعام و عیوس ز شرایطین گر مداخله

کننـده پدیـده مـورد نظـر عمـل ا محدودیـگر  لیتسه
ل یط اتخاذ راهبردها را تسـهین شرایا کند. در واقع یم

هـا را دچـار مشـکل آن يکه اجرانیا ایع کرده یو تسر
ن مطالعه عوامـل یدر ا). 23: 1392 ور،(محمدپد کنیم

و   یزشـیعوامل انگی، ، عوامل نگرشیجیترو -یآموزش
  گر مطرح شدند.ط مداخلهیعنوان شرا به يااخالق حرفه

ت یریمد یتعامل يعنوان راهبردها که به ییهامقوله
ــوزه ــامع ح ــاج ــآبخ يه ــنهادیپز ی ــامل  ش ــدند ش ش

، نفعانيه ذی، مشارکت کلیستمیو تفکر س ينگر جامع
هماهنـگ و  يگـذاراسـتیس ،کپارچـهی ینظام اطالعات
و  يو اعتبار یمنابع مال يق و توسعه، ارتقایجامع، تحق

بود.  ییافزاو هم یهماهنگ يهاتهیل شوراها و کمیتشک
 نتایج بیانگر شده  استخراج يهاازمقوله برخی تیدر نها

 اتخـاذ راهبردهاحاصــل دراثـر کـه اسـت پیامـدهایی و
ــ ــو یم ــدهایپ د.ش ــا يحاصــل از اجــرا يام  يراهبرده

 يامــدهایز شـامل پیــآبخ يهـات جـامع حــوزهیریمـد
  بود.  یطیمحستیو ز ي، اقتصادیاجتماع

 ين الگـویـین پـژوهش، تبیـا یهدف کلـ نیبنابرا
ز کشور بود که به منظور یآبخ يهات جامع حوزهیریمد

  ل مطرح شد:یذ یاهداف  اختصاص ،به آن یابیدست
 یتعـامل يو راهبردهـا یط علین شرایبرابطه  یبررس -

 .زیآبخ يهات حوزهیریمد
 يو راهبردهـا يانـهیط زمین شـرایرابطـه بـ یبررس -

 .زیآبخ يهات حوزهیریمد یتعامل

 يگـر و راهبردهـاط مداخلـهین شـرایرابطه ب یبررس -
 .زیآبخ يهات جامع حوزهیریمد یتعامل

 يامـدهایو پ یتعـامل ين راهبردهـایرابطه ب یبررس -
 .ز کشوریآبخ يهات جامع حوزهیریمد

  

  نظري یها و مبانمفاهیم، دیدگاه
مــدیریت جــامع آبخیــز بــه عنــوان مفهــومی نــو و 

مـدیریت ریزي، توسعه، ید در راستاي برنامهرویکردي جد
منابع آب و پوشش گیاهی بـا تاکیـد ویـژه بـر مسـائل 

باشـد اقتصادي و اجتماعی و زیست محیطی مطرح می
ایجــاد راهکارهــاي مشــارکتی در ایــن  کــه بــه دنبــال

هـاي ها اسـت. فلسـفه وجـودي مـدیریت حـوزه عرصه
رویکرد جـامع، یکپارچـه و فراگیـر در مـدیریت  آبخیز

باشد. مقصود و هـدف ایـن رویکـرد و منابع طبیعی می
این راهکار ایجاد یکپـارچگی و همـاهنگی در مـدیریت 

هــا در قالــب منــابع طبیعــی و منــابع اجتمــاعی حــوزه
). Mutekanga, 2012هـاي مـردم محـور اسـت (رنامهب

تـرین و در عـین مدیریت حوزه آبخیز، یکی از حسـاس
 طبیعی اسـت.ترین اشکال مدیریت منابع حال پیچیده
ــه ــلی انســان ب ــی از اص ــوان یک ــن  عن ــزاي ای ــرین اج ت

ي در پایـداري ا اکوسیستم، نقش مهم و تعیـین کننـده
امع و یکپارچـه مدیریت جـ .نماید این مجموعه ایفا می

با نگرش سیستمی  طبیعیمدیریت منابع ، حوزه آبخیز
اي در بهره برداري مناسب، درسـت  است که نقش ویژه

بـدون مـدیریت جـامع و پایدار این منابع دارد و البتـه 
 (ذینفعـان کلیـدي) توجه به نقش جوامع محلی آبخیز

ــارکت آن ــبات و مش ــف از مناس ــطوح مختل ــا در س ه
محقـق ریـزي تـا بهـره بـرداري، امهگیري و برنتصمیم

هاي  در ادامه، به برخی از نظریه ها و مدل نخواهد شد.
 هــاي آبخیزهــا حــوزهارائــه شــده  در زمینــه مــدیریت 

  است. پرداخته شده
: حـوزه آبخیـز   مـدیریت  منافع مقـرره در  مدل

قبـل از اتخـاذ  مـردمبراسـاس دیـدگاه منـافع مقـرره، 
کننـد. ایـن سـی مـیمنافع حاصل از آن را برر، تصمیم
مورد توجه واقع  اقتصاديغیر شرایط درچند هر دیدگاه

هزینه هـا و  اقتصادي به نوعی به تحلیل است، اما شده
افـراد در واقـع  ).Cockerill, 2006( پـردازدمـی منافع
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را مورد مالحظـه  تصمیمات منافع حاصل از ها وهزینه
 بـه دیگـران تعامـل بـا در است دهند و ممکنقرار می

  باشند. دریافت پاداش دنبال
 نظــري ترکیـب دو چـارچوب از طریــق مـدلایـن 

اسـت و ایجـاد شـده  اجتمـاعی تبادل ریسک و ادراك
تواند قابل اجرا باشد. این مدل بر ایـن نکتـه تاکیـد می

هـا و منـافع، یـک پـیش دارد که در نظرگرفتن هزینـه
در واقع مشارکت بـا  .اساسی براي مشارکت است شرط

ریسـک و منـافع حاصـل از آن صـورت رفتن در نظر گ
  گیرد.می

در زمینه کـاربرد مـدل منـابع مقـرره در مـدیریت 
 )2006کوکریـل ( تـوان بـه مطالعـهمنابع طبیعی مـی

نشان داد که رضایت و حمایـت این محقق اشاره نمود. 
هـاي آبخیـز مردم محلی از خدمات ارایه شده در حوزه

ــوده ــاالیی ب ــطح ب ــت، در س ــردماس ــا م ــه ام ــل ب  دلی
و منابع  دسترسی به اطالعات مربوط به هاي محدودیت

. انـدواکنش نسبت به مسایل حوزه آبخیز نبوده قادر به
اطالعـات توان گفت که میزان دسترسی به بنابراین می

 مـدیریت ریزيمشارکت در برنامه توانایی افراد برايبر 
گیـري در ایـن زمینـه تـأثیر تصمیم و یا منابع طبیعی

  .اردگذمی
بـه طـور  حوزه آبخیـز اساس این مطالعه ساکنانبر

اطـالع  طبیعـی مـدیریت منـابعفرآینـد  کلی در مـورد
بیـان  دهنـدگانپاسخ اند. عالوه بر این،چندانی نداشته

 اطالعـات اند که بـراي مشـارکت فعـال نیـاز بـهنموده
 دارنـد. در ایـن راسـتا روزنامـه این زمینـه در بیشتري

و  تلویزیـون اسـت.اتی ذکر شـدهاطالعمنبع  مفیدترین
 مسـائلاطالعـات در مـورد  براي دسترسی به نیزرادیو 

مفیـد  حوزه در جامعه مشکالت توسعه منابع طبیعی و
منابع  براي مدیریتکلی،  طور بهاند. تشخیص داده شده

ارتبـاطی را در نظـر گرفـت.  کانـالهمـه  طبیعی  باید
هـاي   نظریه تبادل اجتماعی در مـدیریت حـوزه  

هـا و گزاره اي ازنظریه تبادل اجتماعی مجموعه: آبخیز
 ایـن نظریـه رفتـار اجتمـاعی اسـت. ها در موردفرضیه

 فرآینـدهاي ارزشـیابی، این فرض اسـت کـه مبتنی بر
 بـدون در نظـر گـرفتن تعامل اجتماعی گیري وتصمیم

و وابستگی متقابل قابل  منافع شخصی، زمینه اجتماعی

مهمترین مفـاهیم  .),Zafirovski 2005( درك نیستند
ــه ــارکت داوطلبان ــامل مش ــه ش ــن نظری ــج در ای ، رای

 عـدالت، اصـلخردپذیري یا عقالنیت، روابـط متقابـل، 
مجمـوع براسـاس  و انطباق است. در توجه به هنجارها

تبیینی باید: مشارکت داوطلبانه باشد نه این پنج گزاره 
آمرانه؛ رفتار اجتمـاعی مبتنـی بـر خـرد باشـد؛ روابـط 

 مبتنـی بـراجتماعی بر مفهوم ارتباط متقابل اسـتوار و 
باشد و در نهایت رفتار اجتمـاعی بایـد بـر  عدالت اصل

تـوان هنجارهاي اجتمـاعی باشـد. بنـابراین مـیاساس 
ها منظور رفع نیازهاي خود در فعالیت به گفت که افراد
کنند و تا وقتی که احساس رضایت داشته مشارکت می

را ادامه خواهند داد. از این رو، بـراي باشند این فرآیند 
اینکه فرآیند مشارکت موفقیت آمیز باشد، بایـد اغلـب 

هاي نظریه تبادل اجتماعی وجود داشته باشد. در مؤلفه
تبادل  نظریه اساسی توان گفت که استداللمجموع می

هاي خود در نیاز رفعمنظور  اجتماعی این است افراد به
. بر اساس پنج عنصري که کنندها مشارکت میفعالیت

بـه منظـور تـداوم روابـط  باید تبادلشد،  توضیح داده
تا وقتی کـه احسـاس رضـایت  رخ دهد. افراد اجتماعی

ایـن کـه  براي را ادامه خواهند داد. کنند یک رابطهمی
 تبـادل هـايبایـد اغلـب مؤلفـه مشارکت موفق باشـد،

  .  اجتماعی وجود داشته باشد
  

  قیروش تحق
 ،یهمبسـتگ -یفیتوصـ قیـن تحقیا يرآما جامعه

کشـور شـامل کارشناسـان  یعـیکارشناسان منـابع طب
ــايهادار ــآبخ ه ــتان يزداری ــااس ــمنان،  يه ــران، س ته

 يهـازد (اسـتانیـسـتان و بلوچسـتان و یکرمانشاه، س
کارشناسان مـرتبط پـروژه  ،د)یپروژه منار يمحل اجرا

 ياعضـا ،پـروژه يمحل اجـرا يهاد در شهرستانیمنار
 يهـاد در سـتاد و اسـتانیـپروژه منار یفن يها تهیکم

و مرتـع جنگـل،  یعـال يشـورا يه اعضایو کلگانه پنج
از آنـان  نفـر 316کـه تعـداد کشور بودنـد  يزداریآبخ

بـا روش ) 2001( همکـارانبارتلـت و  براساس جـدول
بــا انتســاب متناســب  یتصــادف ياطبقــه يریــگنمونـه

درصد  5/17،  درصد استان تهران 6/39انتخاب شدند (
ــتان  ــاه، اس ــتان  3/16کرمانش ــاس ــتان  4/14زد، ی اس
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درصـد اسـتان سـمنان).  2/12 ستان و بلوچستان ویس
ــ ــدروژه پ ــمنان و  مناری ــویی س ــایت الگ ــار س در چه

، حـوزه آبخیـز رزیـن در (حوزه آبخیز  حبله رود)تهران
در اســتان  کرمانشـاه، بهابــاد در اســتان یــزد و هــامون

عمیم این پـروژه . ته اجرا در آمدسیستان و بلوچستان ب
هاي کشور نیـز  مطـرح شـده اسـت.  به برخی از استان

منظـور مـدیریت  بـهاي اسـت منارید، پروژه چند زمینه
پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار کشـاورزي و 

 بـرداري از منـابعمراتع همچون برقراري تعادل در بهره
ي آبخیز، تغییر ها هاي سطحی و زیرزمینی در حوزهآب

کـاهش و اقلیم با تأکید بـر مـدیریت کـاربري اراضـی 
  . باشدمی ايانتشار گازهاي گلخانه

 یـیروابـود.  نامـهپرسـش ،هـاداده يابـزار گـردآور
از متخصصان  يتعداد رانامه مختلف پرسش يهابخش

هـا، مراتـع و سازمان جنگل یعیو کارشناسان منابع طب
 يبــراگرید يد. از ســونــکردد ییــکشــور تأ يزداریـآبخ
از شـاخص نامـه پرسـش ياو اعتبار سازه یین رواییتع
ــب ) AVE( 1شــدهانس اســتخراجیــن واریانگیــم در قال

شـاخص اسـتفاده شـده اسـت.  2يدییأت یل عاملیتحل
عنـوان  بـاکـه از آن  شـده میانگین واریانس اسـتخراج

کـه چـه دهد نشـان می، شـودیاد میز ین 3همگرا ییروا
ثیر أریانس سـازه مـورد مطالعـه تحـت تـدرصدي از وا

به  5/0مقدار  ،محققان مختلف .آن بوده استیهانشانگر
 انـدکـردهباال را براي مناسب بودن این شاخص تعیین 

  ).43: 1384(هومن، 
 4مرکـب ییایـق از پایابزار تحق ییایپا یبررس براي

)CRن یر ایاستفاده شد. مقاد کرونباخ يآلفاب ی) و ضر
باشـد.  7/0و  6/0تـر از شید بـیـباب یتتر ها بهشاخص

 يزان شـدت کنتـرل خطاهـایـانگر میـمرکب ب ییایپا
 است. در واقـع يدر مدل معادالت ساختار يریگاندازه

کـه روش  ییهاییگفته شود که در پاسخ به نارسا دیبا
ن آن شـده یگزین جـاین روش نـویا ،کرونباخ آلفا دارد

 يآلفـا بـراب کـه در روش کرونبـاخ ین ترتیبه ا ؛است
 یدرحـال ،میشـویقائل مـ یکسانیارزش  ،االتؤتمام س

                                                             
1. Average Variance Extracted 
2. Confirmatory Factor Analysis 
3 .Convergent Validity 
4. Composite Reliability 

ک یـ يتمـام نشـانگرها يبـرا ين امریکه در واقع چن
  ست. یسازه برقرار ن

 ،ن پـژوهشیـمـورد اسـتفاده در ا يآمار يهاروش
و  SPSSWin21افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم یفیآمار توص

بـــا اســـتفاده از  يمعـــادالت ســـاختار يســـازمــدل
کـرد یق حاضـر از رویـر تحق. داست AMOS21افزار نرم

. استفاده شـد يدر مدل معادالت ساختار يادو مرحله
شـد تـا مشـخص  اجرا يریگمدل اندازه ،در مرحله اول

آن  یهر سازه با چه دقتـ يهاا شاخصیشود نشانگرها 
کنند. در مرحله یم يریگرا اندازه ر مکنون)یسازه (متغ

گر یکـدی يها روسازه ، اثريدوم بر اساس مدل ساختار
گر مـورد یکـدیهـا بـر سـازه یتا اثرات علـ شد،ل یتحل

  رد.یمطالعه قرار گ
از  يریــگبــرازش مــدل انــدازه یابیــارز بــراي

مـرتبط اسـتفاده شـده اسـت.  یبرازنـدگ يهـا شاخص
ن یانگی)، مχ2( اسکوئريشامل کا یبرازندگ يهاشاخص
)، شـاخص نرم(هنجـار) RMR( هـامانـدهیبـاقمجذور 

)، IFI( 6نـدهیفزا ی)، شـاخص برازنـدگNFI( 5یازندگبر
 میــزان )، شــاخصCFI( 7یقــیتطب یشــاخص برازنــدگ

شه دوم بـرآورد یار مهم ری) و شاخص بسGFI( 8انطباق
 هــومن،( اســت) RMSEA( 9بیــتقر يانس خطــایـوار

قابل  یبرازش مدل مورد بررس یدر صورت ).38: 1384
 ياداسـکوئر بـر درجـه آزيقبول اسـت کـه مقـدار کـا

≥3( 3يتر مساوکوچک
df
x 2

ر یباشد. مقادSig>0/05) و 

تـر از شیبـد یـبا GFIو  CFI، IFI، NFI يهـا شـاخص
9/0RMSEA  و  RMR05/0و  08/0تر از کمب یترت به 

  د.باش
  محدوده و قلمرو پژوهش

هاي آبخیـز الگوي مدیریت جامع حوزه تبیینبراي 
رات منـابع طبیعـی و اداشـامل قلمرو مکـانی تحقیـق 

چهـار حـوزه واقـع در کمیته هاي فنی پـروژه مناریـد 
آبخیز مختلف شامل زیست بوم مرتع، جنگـل، اراضـی 
آبی و دیـم در منـاطق خشـک، نیمـه خشـک و نیمـه 
                                                             
5. Normed Fit Index 
6. Incremental Fit Index 
7. Comparative Fit Index 
8. Goodness-of-Fit 
9. Root Mean Square Error of Approximation 
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هـاي تهـران و سـمنان (عرصـه اسـتانمرطوب در پنج 
د در فاصـله میـان اسـتان هـاي الگویی پروژه حبله رو

ــران:  ــتان دماوته ــوهشهرس ــد و فیروزک ــمنان: ن ،  و س
 ، کرمانشـاه)مسـار، سـرخه و آرادانهـاي گر شهرستان

(سـایت  (حوزه آبخیـز رزیـن)، سیسـتان و بلوچسـتان
نقشــه موقعیــت بــود.  هــامون) و یــزد (ســایت بهابــاد)

نمـایش داده  )2(قلمرو پـژوهش در شـکل  جغرافیایی 
  .شده است

 

  
  موقعیت جغرافیایی قلمرو پژوهش: 2 شکل

  

  ث اصلیبح
 يان دارایـگواز پاسـخ درصد 1/34ها، افتهیه یبر پا

ارشـد و  یدرصد کارشناسـ 6/48، یکارشناسالت یتحص
بودنــد.  يدکتــر یلیمــدرك تحصــ يدرصــد دارا 3/17
ــ ــرشیب ــیت ــ ین فراوان ــطح تحص ــه س ــوط ب الت یمرب

بـاً یان تقریـگون سن پاسـخیانگیارشد بود. م یکارشناس
 نیتـرود کـه جـوان) سـال بـ24/8ار: ی(انحراف مع 45
سال سن داشـت.  61ها ن آنیترسال و مسن 26ها  آن
سال و هفت ماه  18ان یگون سابقه خدمت پاسخیانگیم
الزم  از داشـتن سـابقه و تجربـه ی) بود که حاک62/8(
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بـه اسـت.  نه مورد مطالعـه بـودهیظر در زماظهارن براي
ان مورد یگودرصد از پاسخ 5/80استخدام،  لحاظ شیوه

درصـد از  1/7و  يدرصد قرارداد 4/12، یطالعه رسمم
  بودند. یمانیآنان پ

 از پژوهش يرهاین متغمیا یهمبستگ یبررس براي
 هئـارا جیشـد. نتـا اسـتفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر

 رابطـه اسـت کـه نیـا دهندهنشان ،)1( درجدول شده
مختلـف پـژوهش  يرهـایمتغ نیبـ يو معنـادار مثبت

مسـتقل  يرهـایک از متغیـن هریب وجود دارد. در واقع
گر و از یدکـیگـر) بـا و مداخلـه يانهی، زمیط علیشرا(

 یتعــامل ي(راهبردهـا یانجیـر میــگـر بـا متغید يسـو
ر وابســته یــز) و متغیــآبخ يهــات جــامع حــوزهیریمــد

  رابطـه ،ز)یـآبخ يهـات جامع حـوزهیریمد يامدهای(پ
و  یانجیـر میـن متغیوجـود دارد. بـ يمثبت و معنادار

حاکم اسـت. يمثبت و معنادار ز رابطهیر وابسته نیغمت

  
  پژوهش يرهاین متغیب یس همبستگیماتر :1جدول 

  5  4  3  2  1  ریمتغ
  -  -  -  -  1  یط علّیشرا
  -  -  -  1 287/0**  يانهیط زمیشرا
  -  -  1  282/0**  443/0**  گرط مداخلهیشرا

  -  1  509/0**  343/0**  533/0**  زیآبخ يهات جامع حوزهیریمد يراهبردها
  1  641/0**  474/0**  439/0**  373/0**  زیآبخ يهات جامع حوزهیریمد يامدهایپ
  درصد 1 سطح در يداریمعن**
  

ـ  یشـرایط  يهـا مقولـه  يریگمدل اندازه ی، (علّ
 یابیـارز براين پژوهش یدر ا: گر) اي و مداخله زمینه

 یل عـاملیـاز تحل یطیشرا يهامقوله يریگمدل اندازه
پنهـان  يرهـایمتغ يریگاندازه مدلفاده شد. است دییتأ

شده  استاندارد یعامل يبارها شینما با یطیعوامل شرا
 افـزارنـرم در( C.R مقـدار و) اصالحات اعمال از پس(

Amos، با هاهیفرض دییتأ ایرد C.R یمـ داده نشـان-
 از نشـان باشد، ترشیب 96/1 از شاخص نیاگر ا و شود

 دییـتأ هیفرضـ و هاسـتریمتغ نیبـ یعلـ رابطـه وجود
 يرهـایمتغ ییایـپا و یـیروا يهـاشـاخص شـود) و یم

  است. ه شدهئارا )2(مکنون در جدول 

  
  يریگز در قالب مدل اندازهیآبخ يهات جامع حوزهیریمد یطیعوامل شرا يهانشانگر یعامل يبارها :2جدول 

ب استاندارد یضر  نشانگر  سازه
  شده 

 يخطا
 C.R. α CR AVE  استاندارد

  یط علّیاشر
  

EMT 862/0  -  -  

  5/0  93/0  91/0  SOT 609/0  074/0 **877/9  
CHT 832/0 075/0 **589/13  
CLT 802/0 073/0 **070/13  

  - - FCT 688/0  يانهیط زمیشرا
74/0  85/0  80/0  

PHT 572/0 199/0 **625/4  

  گرط مداخلهیشرا
ETT 829/0  - -  

86/0  93/0  90/0  MT 892/0 073/0 **503/13  
ATT 722/0 078/0  171/11  

  EXT 549/0 089/0  **591/7        
  درصد 1 سطح در يداریمعن**
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 یتمـام شود که یمشخص م )2(جدول با توجه به 
 ،EMT یمردم محلیط اقتصادی(شراها سازه ينشانگرها

ــرا ــاعیش ــ یط اجتم ــردم محل ــالش، SOTیم ــاچ  يه
؛ CLT یمیاقل -یطیل محعوام ،CHT موجود یتیریمد

 یکـیزیط فیشـرا ،FCT یرساختیو ز یالت عمرانیتسه
الن و ئومســ يااخــالق حرفــه ؛PHTز یــحــوزه آبخ

 ،MT یزشـیعوامل انگ ،ETT یعیکارشناسان منابع طب
ــ ــل نگرش ــ وATT  یعوام ــل آموزش ــیترو-یعوام  یج

)EXT( مقـــدار  يداراC.R.  هســـتند.  96/1بـــاالتر از
 يدهـد کـه بـراینشان مـ ج جدول مزبورین نتایهمچن
از CR و  AVE ،α يهـاها مقـدار شـاخصسازه یتمام

تـوان گفـت یم نیبنابرا برخوردار است. یمقدار مناسب
 سـنجش يبـرا اسـتفاده مـورد ينشـانگرها یکه تمام

 ،یط علـیشرا یعنی ها) پژوهشپنهان (سازه يرهایمتغ
 و انـدشـده نشیگـز یدرسـت بـهگرو مداخلـه يانهیزم
بـا گر،ید ياز سـو. است دییتأمورد  هاآن ییایوپا ییروا

تـوان گفـت کـه مـدل یبرازش م يهاتوجه به شاخص
 يهـات جامع حـوزهیریمد یطیعوامل شرا يریگاندازه

 بـر اسـت. در واقـع برخـوردار یز از برازش مناسبیآبخ
 ي، نشـانگرهایطیافته عوامل شـرایاساس مدل برازش 

 یعـامل يربنـایزها با سنجش سازه يمورد استفاده برا
  ددهیرا نشان م یها تطابق قابل قبولآن

  .1معادله 
 )076/0 RMSEA=; 045/0=RMR; 

95/0=IFI; 94/0;GFI=95/0=CFI; 92/0=NFI; 

67/2
df
x 2

=.(  

ت یریمـد  یتعـامل  يراهبردهـا  يریگمدل اندازه
ـ آبخ يهـا جامع حوزه در مـدل  یانجیـر میـمتغز: ی

 ير راهبردهـایـز، متغیـآبخ يهـات جامع حـوزهیریمد
ن یـا يز است. برایآبخ يهات جامع حوزهیریمد یتعامل

 شـد ن سازه برآوردیا يهر نشانگر رو یمنظور بار عامل
ــا اســتفاده از مقــدار  ل یــآن تحل يداریمعنــ .C.Rو ب

 ينقـش نشـانگرها یابیـارز براين مرحله ی. در اگردید
جامع ت یریمد يراهبردها يریگمورد استفاده در شکل

مرتبــه اول  یل عـاملیــاز روش تحل زیـآبخ يهــاحـوزه
 آمـده )3(ل در جـدول یـن تحلیـج اید. نتـاشاستفاده 

  است.

 
  يریگز در قالب مدل اندازهیآبخ يهات جامع حوزهیریمد يراهبردها يهانشانگر یعامل يبارها: 3جدول 

  نشانگر  سازه
ب استاندارد یضر

  شده
 يخطا

 C.R.  α  CR  AVE  استاندارد

ت یریمد يراهبردها
  زیآبخ يهاجامع حوزه

FUT  513/0 - -  

80/0  76/0          65/0        

STT 612/0 179/0 **175/6  
RDT 636/0 172/0 **3/6  
INT 550/0 173/0 **767/5  
PT 549/0 163/0 **787/5  

POT  633/0 161/0 **059/8  
CT 552/0 177/0 **798/5  

  درصد 1 درسطح يداریمعن**
  

 یشود که تمـام یم مشخص )3(جدول با توجه به 
 يهـات جامع حوزهیریمد يراهبردها سازه ينشانگرها

 ينگـر، جامعFUT يو اعتبار یمنابع مال ي(ارتقا زیآبخ
نظـام  ،RDTق و توسـعه یـ، تحقSTTیستمیو تفکر س

، PTنفعـانيه ذیـ، مشارکت کلINTکپارچهی یاطالعات
ل شوراها ی، تشکPOT هماهنگ و جامع يگذاراستیس

 مقـدار يدارا )CTیـیو هم افزا یهماهنگ يهاتهیو کم

C.R.  يمعنـادار بیـن ترتیهسـتند. بـد 96/1باالتر از 
قـرار د ییـأمورد ت يدییتأ یل عاملیروابط در قالب تحل

ن یـا يدهد کـه بـرایج نشان مین نتایرد. همچنیگیم
ــدار  CR و AVE ،αيهــار شــاخصیمقــاد ســازه از مق
 یبرازندگ يهابرخوردار است. براساس شاخص یمناسب

 يراهبردهـا يریـگتوان گفت کـه مـدل انـدازهیز مین
ز جهـت بـرازش روابـط یـآبخ يهات جامع حوزهیریمد



 95 تابستان/ بیستمشماره مسلسل  / ششمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا /                                                                                     220

معتبـر و قابـل  ،مربـوط بـه آن يو نشانگرها ن سازهیب
ـــول  ـــت (قب  ;RMSEA=; 035/0=RMR 065/0اس

97/0=IFI; 98/0; GFI=98/0=CFI; 95/0=NFI; 

72/1
df
x 2

=(.  

ت جــامع یریمــد يامــدهایپ يریــگانــدازهمــدل 

ـ آبخ يهـا  حوزه ر یـ، متغيریگ ن مـدل انـدازهیآخـرز: ی
ــته ــدهایپ  وابس ــرا يام ــل از اج ــد يحاص ــامع یریم ت ج

هـر  یبـار عـامل ،ن منظـوریـا يز است. برایآبخ يها حوزه
 يهـاحـوزهت جـامع یریمـد يامدهایسازه پ ينشانگر رو

آن  يمعنـادار، .C.Rو با استفاده از مقدار شد برآورد  زیآبخ
  آمده است. )4(ل در جدول یتحلن یج ای. نتاگردیدل یتحل

  
  يریگز در قالب مدل اندازهیآبخ يهات جامع حوزهیریمد يامدهایسازه پ يهانشانگر یعامل يبارها :4جدول 

  نشانگر  سازه
ب استاندارد یضر

  شده
 يخطا
 C.R. α  CR  AVE  ارداستاند

ت یریمد يامدهایپ
  زیآبخ يهاجامع حوزه

ENT  646/0 - -  
77/0  87/0  83/0  ECT 785/0 131/0 **688/8  

SCT 724/0 130/0 **285/8  
  درصد 1 درسطحیداریمعن**
  

 یشود که تمام یم مشخص )4(دول با توجه به ج
 يحاصل از اجرا يامدهایپ ،سازه ينشانگرها

 يامدهایپ( زیآبخ يهات جامع حوزهیریمد يهاراهبرد
و  ECT ياقتصاد يامدهای، پENTیطیمحستیز
از باالتر  .C.R مقدار يدارا )SCT یاجتماع يامدهایپ

ل یروابط در قالب تحل ين معناداری. بنابرااست 96/1
ان ج نشید قرار گرفت. نتایتأیمورد  يدیأیت یعامل

، AVE يهاخصر شایمقاد ،ن سازهیا يدهد که برا یم
α  و CRن یبرخوردار است. بر ا یاز مقدار مناسب

 يبرا یانتخاب يشود که نشانگرهایاساس مشخص م
ن یهمچن ن سازه، از مناسبت الزم برخوردار هستند.یا

توان اظهار یم یبرازندگ يهاشاخص ریمقاد به باتوجه
ت جامع یریمد يامدهایپ يریگمدل اندازهداشت که 

و  ن سازهیجهت برازش روابط بز یآبخ يهاحوزه
 052/0(د است ییأمربوط به آن مورد ت ينشانگرها

RMSEA=; 031/0 RMR =; 99/0=IFI; 99/0; 

GFI=99/0=CFI; 97/0=NFI; 55/1
df
x 2

=(.  

ـ آبخ يهات جامع حوزهیریمد يمدل ساختار : زی
ن مرحله در بـرآورد مـدل، پـس از بـرآورد مـدل یدوم

 يدارا آزمون معنـاب ي، برآورد مدل ساختاريریگاندازه
انس یـق و واریـشـده در مـدل تحقر فرضیب مسیضرا
له هـر یاست کـه بـه وسـ ینییب تبیا ضریشده حیتشر
سـاختاري در معـادالت  يد. نقشـهشو یر برآورد میمس

نمایش داده شده است، که بر اسـاس نتـایج  )3(شکل 
هاي قبـل عاملی تأییدي در بخش يهاحاصل از تحلیل

 )5(توسعه یافته است. بر اساس نتایج حاصل از جدول 
مدل اسـت،  يدهنده آزمون نقشهکه نشان )3( شکلو 

ساختار مـدل مناسـب اسـت. که توان نتیجه گرفت  می
ــکل ــیر استاند )،3( ش ــرایب مس ــاناردض ــده را نش  ش

دهنده قـوت شده نشاندهد. ضرایب مسیر استاندارد می
  .استقل و وابسته در مدل روابط بین متغیرهاي مست

  
  قیتحق يهار اثرات سازهیل مسیتحل : 5 جدول

 يدار یسطح معن  .C.R  استاندارد يخطا  ریب مسیضر  ریبر متغ  ریاثر متغ
  003/0  931/2**  060/0  258/0  راهبردها  یط علّیشرا
  002/0  027/3**  105/0  366/0  راهبردها  ينه ایط زمیشرا
  000/0 714/4** 055/0 427/0  راهبردها  ط مداخله گریشرا

  000/0  946/5** 169/0 855/0  امدهایپ  راهبردها
  درصد 1 سطح در يداریمعن**
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تـوان یمـ يبا استفاده از مـدل معـادالت سـاختار
 ن اثـرات کـلیم و همچنـیر مسـتقیم و غیاثرات مستق

وابسـته را  يرهـایمسـتقل بـر متغ يرهایک از متغیهر
م و یر مسـتقیـم، غیقاثرات مست )،6(جدول نشان داد. 

وابسـته  يرهـایمستقل بر متغ يرهایمجموع اثرات متغ
ــ ــن میو همچن ــیزان ضــریب تبی ــایمتغ (R2) نی  يره

دهـد. یمسـتقل را نشـان مـ يرهـایوابسته توسط متغ
 يانهی، زمیط علّی، شراشود یم گونه که مالحظهنهما

 یتعـامل يراهبردهـا یانجیـر میـمتغگـر بـر و مداخله
ز تأثیر معناداري دارند و یآبخ يهاهت جامع حوزیریمد

 يانس راهبردهــایــدرصــد از تغییــرات وار 65در کــل 
ز را تبیــین یــآبخ يهــات جــامع حــوزهیریمــد یتعـامل

انس یــرات وارییــاز تغ درصــد 73ن یکننــد. همچنــ می
ــدهایپ ــد يام ــوزهیریم ــامع ح ــات ج ــآبخ يه ــاز ی  ب

ن یز تببـیـآبخ يهـات جـامع حـوزهیریمد يراهبردها
  شود.  یم

  
  

 مدل  وغیرمستقیم کل،مستقیم اثرات تفکیک :6جدول 
اثرات   متغیر مستقل  متغیر وابسته

  مستقیم
  اثرات 

 غیر مستقیم
 R2  کل اثرات

ت جامع یریمد يراهبردها
 زیآبخ يهاحوزه

  258/0  -  258/0  یط علّیشرا
  366/0 -  366/0  ينه ایط زمیشرا  647/0

  427/0  -  427/0  گرط مداخلهیشرا

ت جامع یریمد يهاامدیپ
  زیآبخ يهاحوزه

  ت جامع یریمد يراهبردها
 زیآبخ يهاحوزه

844/0  -  855/0  

  220/0  220/0  -  یط علّیشرا  732/0
  313/0  313/0  -  ينه ایط زمیشرا
  366/0  366/0  -  گرط مداخلهیشرا

  

کـه در  یبرازندگ يهابا توجه به شاخص: برازش مدل
تـوان گفـت کـه مـدل یشود، میم مالحظه )3( شکل

 يهـات جامع حـوزهیریمد يشده برایطراح يساختار
 یز که در ادامه آمده است، جهت بـرازش و بررسـیآبخ

د است. پس براساس مـدل ییأها مورد تن سازهیروابط ب
مـورد  يهـاتوان گفت که سـازهیق میافته تحقیبرازش

آن تطابق  یعامل يربنایسنجش مدل با ز ياستفاده برا
ــل  ــولقاب ــ یقب ــان م ــیرا نش ــود. ده ــر،ید ياز س  گ

از آن  یحاک یبرازندگ يهاشاخصي شدهمقدارگزارش
 و یبـا ســاختارعامل يآمـار هـا ازلحـاظاسـت کـه داده

 نیبنـابرا دارنـد. يسـازگار پـژوهش یارچوب مفهومچ
 نیـوا ددار یمناسـبپژوهش، برازش  مکنون يرهایمتغ

 یوممفهـ يهـاسـازه بـا هارنشـانگ بـودن انگر همسویب
 ;RMSEA=; 043/0=RMR 072/0( اسـت پـژوهش

93/0 IFI=; 94/0; GFI=97/0=0CFI; 95/0NFI=; 

37/2
df
x 2

=(. 

ــر اســاس مــدل تحل ــب ت جــامع یریر مــدیل مســی
ک از یب هر ی، ضرا)3(شکل ز کشور در یآبخ يها حوزه

 ده است.شمدل مشخص  يها ریمتغ
  

  
  ز کشوریآبخ يهات جامع حوزهیریر مدیل مسیمدل تحل :3شکل

 ايشرایط زمینه    

 شرایط علّی

 گرشرایط مداخله

 راهبردهاي مدیریت
 هاي آبخیزجامع حوزه

 خطا خطا

پیامدهاي مدیریت 
 هاي آبخیزجامع حوزه

37/0 

26/0 

44/0 

43/0 
40/0 

86/0 
30/0 

73/0R2=  

 

65/0R2= 
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  يریگجهینتو بندي جمع
 يهـا جـاد افقیز مسـتلزم ایآبخ يهات حوزهیریمد

ن و ی، علـم نـویسـتمیکـرد سیاست که بر رو يدیجد
ضـرورت دارد تـا بـا  باشد. در واقـع یمبتن یدانش بوم

ت یریجهــت مــد يدیــر جدیمســ ،نــو شــهیفکــر و اند
 يهـاز در نظـر گرفتـه شـود و چـالشیـخآب يها حوزه

اساس مطالعـات انجـام شـده و  موجود مرتفع گردد. بر
ج حاصل از مصاحبه بـا کارشناسـان و متخصصـان ینتا

کـرد جـامع یر انتخاب روین مسیکشور، ا یعیمنابع طب
 ،ن مطالعـهیـ. هدف ااستز یآبخ يها ت حوزهیریدر مد

در . ز بـودیـآبخ يهـات جامع حوزهیریمد ين الگوییتب
 یتیریمـد يهـاچالشق حاضر نشان داده شد که یتحق

 -یط فرهنگـی، شـرایمـیاقل -یطـیموجود، عوامـل مح
آنان به عنوان  يط اقتصادیو شرا یمردم محل یاجتماع

ت جـامع یریکرد مدی، سبب مطرح شدن رویط علّیشرا
بــر  ير معنــاداریثأو تـ اســت ز شــدهیـآبخ يهــاحـوزه

ز یـآبخ يهـاوزهت جـامع حـیریمد یتعامل يراهبردها
  د.دار

جه ین نتیتوان به ایم یتیریمد يهابراساس چالش
چنـان ران همیـز در ایآبخ يهات حوزهیرید که مدیرس

ت یرو اسـت و نتوانسـته وضـعروبه زیادي يهابا چالش
اتخــاذ  رواز ایــنز را ســامان بخشــد. یــآبخ يهــاحــوزه

ــدیرو ــرد م ــامع یریک ــرايت ج ــدو ب ــعهیت  ين و توس
ــ یمــاهنگه يســازوکارها ول، ئمســ يها ن ســازمانیب

و  یسـازمانجهـت انسـجام درون ییهاين استراتژیتدو
 يهـا، سـازمانیبخش خصوصو مشارکت یسازمانبرون
  ر است. یناپذها، اجتنابینهاد و تعاونمردم

 ،)2012موتکانگـا ( ج مطالعـاتینتـان راسـتا یدر ا
ــوا ( ــوترورت ( ،)2011تنی ــمیت ب ــارما و 2006اس )، ش
 یپراکنـدگاز آن است که  یز حاکین )2005ن (همکارا

 بـراي مختلـف يهـان بخشیب یهماهنگ، عدم یبخش
ن یتـرعمـده ،نفعـانيه ذیو مشارکت کل يریگمیتصم

د کـه یـآیز بهشمار میآبخ يهاتحوزهیریمد يهاچالش
 يهـات جـامع حـوزهیریکرد مدیسبب مطرح شدن رو

 نیـا یملتعـا يبر راهبردهایر معناداریثأو ت ز شدهیآبخ
  .است داشتهکرد یرو

 یاجتماع -یط فرهنگیشرا ،گونه که ذکر شدهمان
ط یگـر شـرایآنـان از د يط اقتصادیو شرا یجوامع محل

 يهـات جامع حوزهیریمد يراهبردهارگذار بر یثأت یعلّ
ن بودن سطح ییل پایاز قب یلیمسا است. در واقعز یآبخ

ر نسبت به عوامـل مـؤث یشناخت و آگاهی جوامع محل
رنـگ شـدن فرهنـگ و در پایداري منابع طبیعـی، کـم

 يبـردارحفظ و بهره بارهدر ید مرسوم جوامع محلیعقا
ت یریش زنـان در مـدقبه ن یتوجهبی، یعیاز منابع طب

و گـره خـوردن  یمـردم محلـ ی، فقر مالیعیمنابع طب
امـروزه  ،یعـیآنـان بـه منـابع طب یشتیمع يهاتیفعال

 يهـات جـامع حـوزهیریاز مبرم به مدیسبب احساس ن
)، 2011آسـار ()، 2012موتکانگـا ( ز شـده اسـت.یآبخ

ز در مطالعات خود نشان ین )2007آنگوگو و همکاران (
بـه  یشت جوامـع محلـیمع یاند که فقر و وابستگداده
 يثرؤاز جملـه عوامـل مـ یعـیاز منابع طب يبرداربهره

ز را یـآبخ يهـا ت جـامع حوزهیریاز به مدیهستند که ن
 يراهبردهـا يو بـر اتخـاذ و اجـرا انـدان کـردهدوچند

  رگذار هستند.یز تأثیآبخ يهات جامع حوزهیریمد
، یجـیترو -یه، عوامـل آموزشـیگـر قضـیدر بعد د
 ،ياو اخـالق حرفـه یزشـی، عوامـل انگیعوامل نگرشـ

کننـده لیگر را داشـتند کـه تسـهط مداخلهینقش شرا
ــا و راه ياریبســ ــااز راهبرده ــد يکاره ــد ما یتیریم نن

و  ينگـرق و توسـعه و جـامعینفعان، تحقيمشارکت ذ
)، 2012موتکانگا (ن راستایهستند. در ا یستمیتفکر س

)، اســـتاگل و همکـــاران 2010مینـــاتو و همکـــاران (
 يدر مطالعه )2007)، پاهل وستل و همکاران (2006(

ماننـد  یجـیترو -یکه عوامل آموزشـ ندخود نشان داد
ــق یو تشــو یآموزشــ يهــاگارگــاه يبرگــزار  يریادگی
ت منـابع یریند مدینفعاندرفرايبر مشارکت ذ یاجتماع

بانـدو  گـر،ید يرگـذار بـوده اسـت. از سـویتأث یعیطب
ده است یرس جهین نتیز در مطالعه خود به این) 2010(

بـر  یعـینفعان نسبت به منابع طبيکه نگرش مثبت ذ
رگـذار ین منـابع تاثیت ایریزان مشارکت آنان در مدیم

ت ینفعان و رعايتوجه به حقوق ذت یدر نهااست. بوده 
وصـداقت و  ییگـوپاسـخ، تیمشروع مانند ییهنجارها

بــه عنــوان یو محل یمقامــات دولتــ ياز ســو تیشــفاف
گـذار بـر ریثأگر عوامل تیاز د يااخالق حرفه يهالفهؤم
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 Francis and( ز اسـتیآبخ يهات جامع حوزهیریمد
Roberts, 2003; Ribot, 2004; Lane and 

Corbett; 2005.(  
ط یکه شامل شـرا يانهیط زمیشرا ،ن پژوهشیدر ا

ــیز و تســهیــآبخ يحــوزه یکــیزیف ــو ز یالت عمران  ری
ت یریمـدیراهبردهابـر  ير معنـاداریثتـأاست،  یساخت

از  یآگـاه دارد. در واقـعز کشـور یآبخ يهاجامع حوزه
ز یـآبخ يهاو ژئومرفولوژي حوزه یات توپوگرافیخصوص

توانـد مـیآنها اطالعاتی از شرایط آب و هوایی  همراه با
دقیقی از کارکرد کمی و کیفـی سیسـتم  اًنسبتتصویر 

ــدرولوژیک ــد.  هی ــراهم کن ــنف ــت در از ای رو الزم اس
از هـر چیـز خصوصـیات  پـیشز، یـآبخ ت حوزهیریمد

گـر ید ي. از سـوفیزیوگرافی آن مورد مطالعه قرار گیرد
بـه  یل دسترسـیـاز قبیرسـاختیو ز یالت عمرانـیتسه

ــل ــات حم ــز  و امکان ــل، مراک ــاهنق ــی، رف  و یآموزش
 ياجـراو  هسـتندز یـ... در سراب حوزه آبخو بهداشتی
الشـعاع ز را تحـتیـآبخ يهات حوزهیریمد يراهبردها

و  ها برنامه  موفقیت  تضمین يبرا بنابراین دهند.یقرار م
  بین  و تعادل  حد بهینهد یبا  زیآبخ يهاحوزه يهاپروژه

 شـود.  رعایت  اي و توسعه  برداري ،بهره حفاظتی  ملیاتع
 )2012(بوسـایدي و آل )2012موتکانگـا (بـاره نیدر ا

 ياز بـرایـمـورد ن يهااز نهاده یکیز نشان دادند که ین
بـه  یدسترس ،یعیت منابع طبیریمد يراهبردها ياجرا

-پروژه ياجرا براي نقل و حمل مناسب يها رساختیز
 طیدرشـرا نقـل و حمـل يهارساختیز توسعه است.ه
. بـه سازاسـتمشـکل معمـوالًموجـود  یطـیمحستیز

 ،ونقلمناسب حمل يهارساختیبه ز یدسترسهرحال 
  ز است. یآبخ يهات حوزهیریمد يبرا یمهم عامل

ت یریمد يبرا يمتعدد ي، راهبردهاپژوهشن یدر ا
شـنهاد شـد کـه بـر اسـاس یز پیـآبخ يهاجامع حوزه

ــ یطیر عوامــل شــرایتــأث ،هــا افتــهی و  يانــهی، زمی(علّ
 ن راهبردهـا معنـادار بـوده ویـا يگر) بـر اجـرامداخله

ــده ــش عم ــاز تغ يابخ ــرات واریی ــین انس آن ی را تبی
 ،نفعـانيذ يهیـنـه مشـارکت کلین زمی. در اکنند می

ت یریر مـدیناپـذو اجتنـاب یاساسـ ياز راهبردها یکی
ز یـنین هاي جایگزیجاد مشاغل و معیشتجامع است. ا

 برداران مرتعی با توسـعهدر جهت کاهش جمعیت بهره
ــا حفــظ منــابع طبیعــی نظیــر  فعالیت هــاي ســازگار ب

 گر توسـعهیدیو از سو داري، شیالت، صنایع کوچک باغ
باعـث  ،ستیزطیدگاه حفظ محیبا د يصنعت گردشگر

از د. شویم یجوامع محل يدار برایپا يهاشتیجاد معیا
 يمناسـب در راسـتا يگـذاراسـتیس يبرا گرید يسو
ن نهادهــا و یهــا و قــواناســتید سیــت جــامع بایریمــد

کـه در نیمختلف با هم سازگار باشند، نه ا يهاسازمان
  تضاد با هم باشند.

ــدر نها ــر پای ــت ب ــهی هی ــاافت ــتحق يه ــأثی ر یق، ت
ــا ــد يراهبرده ــوزهیریم ــامع ح ــات ج ــآبخ يه ــر ی ز ب

عنادار م یطیمحستیو ز ي، اقتصادیاجتماع يامدهایپ
موتکانگا  ج مطالعاتیافته با نتاین یو مثبت بوده است. ا

ــــورم (، پروم)2012( ــــکی (2010ب )، 2010)، گالوس
یتز و ویتـــر و)، کـــاپلو2008دوف و همکـــاران ( مـــک

همسـو اسـت.  )2002) و جانسون و همکاران (2008(
 يهـات جـامع حـوزهیریمد يراهبردها ياجرا در واقع

دنبال خواهـد داشـت. در  به يمتعدد يامدهایپ ،زیآبخ
در  یتوان به راهبرد مشارکت جوامع محلین راستا میا

 یمشـارکت یابیـو ارزش يزیرمتنوع برنامه يهاتیفعال
ت یریمـد يرا بـرا یجوامع محلـ ییکه توانا دکراشاره 
دهـد و سـبب یش مـیز افـزایـآبخ حـوزه یعیطب منابع

  .دن منابع خواهد شیت آنان بر ایاحساس مالک توسعه
ت یریمـد يراهبردها يمهم اجرا يامدهایگر پیاز د

منـابع  يارتقـاز از جمله راهبـرد یآبخ يهاجامع حوزه
ــال ــار یم  ن ویگزیجــاد مشــاغل جــای(ماننــد ا يو اعتب
، یعـیطب سـت و منـابعیزطیسازگار با محـ يهاشتیمع

شـت یجـاد معیا راي يگاه صنعت گردشـگریجا يارتقا
و کاهش فقر در  یم محلشت مردیبهبود مع ،)دار و...یپا
نفعـان يشـت ذیات و معیـحزیرا ؛ن جوامع استین ایب

وابســته بــه  هســتند، یمــردم محلــکــه همانــا  یاصــل
 یشتیت معیوضعیب ارتقاین ترتیبد. است یعیطب منابع

موجـود در هـر  يها لیه بـر پتانسـیبا تک یجوامع محل
ـــه ـــاهم ،منطق ـــی ـــتیدر س یت خاص ها و  يگذار اس

ک یـعنـوان  بهدارد و  یو مل يا هیناح  ،یمحل يها برنامه
ت یریبه مـد یابیدستدر  یمهم نقش ،يامد اقتصادیپ
  دارد.  یعیمنابع طبدار یپا

ز، یـآبخ يهات جامع حوزهیریمد يامدهایگر پیاز د
اسـت  یطـیمحسـتیز بهبود يدر راستا ياقتصاد رفاه
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ت جامع ضمن یریمد يانگر آن است که راهبردهایکه ب
جوامــع، بــه حفــظ و ســالمت  يصــادرفــاه اقت يارتقــا

 یکیها، افتهیه یبر پادهند.  یت میز اهمیست نیزطیمح
ت جــامع یریمــد یطــیمحســتیز يامــدهایگــر از پید

رمترقبه مثـل یکاهش اثرات حوادث غز،یآبخ يها حوزه
شناسـایی شـرایط با  است. در واقع یسالل و خشکیس

هـاي  تدوین طرح، اقلیمی، انجام طرح آمایش سرزمین
بنـدي خطـر وسعه و عمران روستایی متناسب با پهنهت
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