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 چکيده 
ريزی روستتايي است که به معنای توان و اابليت ي  مکان برای پذيری از جمله مفاهيم نوين در حوزه برنامهمفهوم زيستت

برای  مهم ترين فعاليت هافعاليت های آبخيزداری، در زمره  تامين نيازهای زيستتي ستاکنان اعم از مادی و ريرمادی است 

پايدارسازی منابع آب و خاک هستند که با استفاده از رويکردی اندک افزا و از طريق انجام فعاليت های کوچ  و مکمل، 

سعي دارد که تعادل را در محيط طبيعي زندگي انسان برارار نمايد  اما بررسي تاثيرات اين پايدارسازی منابع آب و خاک بر 

 زيست پذيری روستاهای دارای طرح رويکرد سکونتگاه های انساني از اهميت فراواني برخوردار است  زيستت پذير دتدن

در  یزيست پذير مشخص دد کهآبخيزداری مقايسته دتدند و فعاليت های صتر  دارای مديريت مشتارکتي و روستتاهای 

روستتاهای دارای طرح رويکرد مديريت مشارکتي نسبت به روستاهای خار  از طرح بيشتر است و اين طرح توانسته از نرر 

 محيط زيستي تاثير مثبت دادته بادد 

 ، مديريت جامع و مشارکتي، زيست پذيری، جوامع محليپايداری منابع آب و خاکها: کليد واژه
 

  مقدمه -1

جوامع روستتییي رر اربای  مستیي  ای بايعت است ارر  اررار  حیي  و مایس  ننری از بايعت موج  ووادد دد ن  زندگي و معيشتت 

باری ننری الك  کل جیمع  ارتر و مایس  بر اسمت بوسع  پییدار حرکت کااد. مایبق روستییي ایران رر حیل حیضر ای مشكالبي رر بوسع  

ث و دمين موضوع ایع برین ان عدم پییدار  ارر  اررار  از مایاع نب و ویک رر کشوراست، پییدار وور روارو دستادک  یكي از مر 

عدم گسترش  وستیدی،ر پراکادگي سكونتگی  دی و رليل عدم بوسع  ییفتگي حاعتي و بكاولوژیک،  دتد  است ک  جوامع روستییي ک  ا

رر بیمين نيیزدی   ،زییر  ا  بايعت و مایاع بايعي رادت  ایداد حاعت اکوبوریس  و رر نرییت میدوریت ادتغیل و ررامد زایي وااستگي

اراور  و و ا  رنایل نن  ا  بوسع  پییدار وور ای مشكل مواج  دوند. فعیليت دی  حفیظت ویک و ااخيزرار  ا  پییدار  مایاع اب و ویک

بارییي تیرر ا  جاران وسیرات نیدي از فرسییش ولي ناخيزرار  ا   .]1[ماجرمي دوند زیستت میيیي  وضتعيت اتتاتیر ، اجتمیعي و

ع دین ا  بور کیمل وااست  ا  مایا ن حوز  دی  ناخيز است ک  زندگيیویک و ددر رفت نب نيستت و این مر  نيیزماد مشیرکت سیکا

يین رر حفیظت، ستییو سیل  است؛ ا  بور  ک  ایبوج  ا  مییلعیت حورت گرفت  رر این زميا  مي بوان گفت مشیرکت نكررن رو پییدار

 .]2[نتيج  ریگر  ندارر  ،مي کاد نگردار  و اجرا  برح دی  ناخيز رار  جز ایاك  دزیا  دی  زییر  را حرف اجرا  این برح دی
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وج  رنایل بوج  ا  کيفيت زندگي روستیدی، مورر بریز  روستییي است ک  ا  پذیر  از جمل  مفیدي  نوین رر حوز  ارنیم مفروم زیست

 نیمي گرفت. روانشایس دكل انسیني نيیزدی  ررایر   میزلو نارادیم اررسي ماای  ار ایر اولين پذیر  زیستت ترار گرفت  استت .نرری 

 پیی  احتيیجیت رفع ارا  اول ررج  رر دی انسین مذکور، درم استیس ار .کرر را معرفي اشتر  نيیزدی  درم میزلو نارادیم نمریكییي،

 کيفيت زندگي مایحث حوز  رر فوق نرری  استت  ا  ویاروون .کااد مي بالش ایالبر دی  الی  نيیزدی  رفع ستت ب ارا  و وور ا 

 رر ک  زمیني الات  دتتور، مي دی ارا  نن ارتر  زندگي پيدایش موج  مررم،  "عمومي احستتیس" و ، اعتییر ا  .استتت پرراوت 

پذیر  ا  معای  بوان و تیاليت یک مكین ارا  بیمين نيیزدی  زیستتتي ستتیکاین زیستت .کااد زندگي پذیربر  زیستتت و ارتر اجتمیعیت

 پذیر  زیست وندان است.درراع  از میر  و غيرمیر  ررراستتی  اربیی  کيفيت زندگي و ایجیر استر دكوفییي بوانماد  دی  عموم 

 سالمتي ارا  و است ررنمد و مشیغل کااد  اتتایر، بأمين .زیست میي  و اجتمیع اتتایر، :دور مي بیسي  د  ا  وااست  اعد س  ا 

 بفریییت، و اردادتت نموزش، میناد ایالبر ستتیوح نيیزدی  بأمين و )و مستكن پودتتیک ووراک، بأمين ارا  ایشتین بوانییي( مررم

 دی  ارا  نسل کیفي مایاع وجور از ک  ایدد نیو  ا  زیست میي  رر موجور مایاع از استفیر  اتتایر دمزمین ایید .استت ضترور 

 عیرالن  نیو ا  زیستتت میيیي و مایاع اتتاتتیر  فضتتییي و اجتمیعي بوزیع ا  ماو  اجتمیعي ارزیستتتي امی .اور میمئن نیاد  و حیل

 حوز  س  از یک در کیرکرر اگر. است اجتمیعي ارزیستتي رداد  مر  بشتكيل اجزا  از اراار، دی  فرحتت و فرر  نزار  ت:است

 .]3[ دور اضمیالل رچیر سرعت ا  بواند مي انسیني دی  سكونتگی  گررر، مواج  ایاوتالل فوق،

فعیليت دی  ناخيزرار ، رر زمر  مر  برین فعیليت دی ارا  پییدارسیز  مایاع نب و ویک دستاد ک  ای استفیر  از رویكرر  اندک افزا 

و از بریق انجیم فعیليت دی  کوچک و مكمل، ستعي رارر ک  بعیرل را رر میي  بايعي زندگي انستین ارترار نمیید. امی اررسي بیريرات 

سي رر یک احل اسیایاع نب و ویک ار زیستت پذیر ددن سكونتگی  دی  انسیني از ادميت فراواني ارووررار است. این پییدارستیز  م

مدیریت حوز  دی  ناخيز، ارر  گير  از رویكرر جیمع، یك یرچ  و دم  جینا  مایاع بايعي مختلف از جمل  مایاع نب و ویک استتتت و 

دیریت مایاع بايعي رر حوز  دی  ناخيز است و رر این رویكرر اغل  ارنیم  دی  جیمع   ددف این رویكرر نيز ایجیر دمیداگي الزم رر م

میور مورر بوج  ارنیم  ریزان و سيیستگذاران مي ایدد.رر مدیریت جیمع، نگرش سيستمي ار حفظ مایاع بايعي مي دور واین نوع ديو  

اع بايعي مختلف میناد نب وویک رر مایبق روستییي رارر و رر این مدیریتي نیش مرمي رر ارر  اررار  احولي، ررست و پییدار از مای

ارر  اررار  مایست ، بوج  ا  نیش افرار میلي و مشتیرکت ننین ررسیوح مختلف ارنیم  ریز ، بامي  گير ، اجرا  ارنیم  دی و ارر  

دی  ناخيزرار  رر زميا  مدیریت مایاع  اررار  حتیي ، ضترور  استت. ای بوج  ا  این موضوع، رر حوز  دی  ناخيز عالو  ار فعیليت

بور    ا ،بايعي مشیرکت افرار میلي ک  معيشتي وااست  ا  بايعت رارند، رر مدیریت دم  جینا  حوز  دی  ناخيزالزم و ضرور  است

دی  چش   دزیا حرفی ددر رارن ، ک  عدم مشیرکت روستییيین رر برح دی  حفیظتي و احيییي مایاع بايعي مختلف رر حوز  دی  ناخيز

رر رویكرر مدیریت مشتیرکتي و یك یرچ ، حوز  ناخيز ا  عاوان یک واحد ستيستمي رر  گير ارا  اجرا  برح دی  مذکور مي ایدتد.

 .]4[ نرر گرفت  مي دور ک  کلي  ارنیم  ریز  دی و اجرا  ننری ایور ویژ  ا  ارا  این واحد حورت مي گيرر

پذیر  و پییدار  وجور رارر. ا  عاوان مثیل در رو ا  بیمين نيیزدی، عدالت و اراار  و کيفيت دی  استتيیر  اين مفیدي  زیستتتدتتایدت

 پذیر  رو  رور ک  زیست دی وجور رارر، از جمل  ایندی  متعدر  نيز اين ننرداد. رر عين حیل بفیوتمیي  زندگي بوج  نشین مي

دی  پذیر  ای دتتیو دی  زیستتتبمییز اين دتتیو . ]5[ مدت بمرکز رارنددی  زمیني الاد مدت و پییدار  رو  رور زمیني کوبی 
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دی  پییدار ، گيرند، امی دیو پذیر  ننچ  را ک  امروز رر حیل وتوع استت انداز  ميدی  زیستتپییدار  رر این استت ک  دتیو 

ا  از ادداف پییدار  ادتتتیر  ا  زیرمجموع پذیر  کاد. زیستتتتظرفيت موجور ارا  ننچ  رر نیاد  رخ ووادد رار را انداز  گير  مي

پذیر  و پییدار  معموال رارا  ادداف مشترکي دستاد امی غیلای رارا  رداد. زیسترارر ک  مستیيمی اعضی  جیمع  را بیت بیرير ترار مي

 .]6[ دی  متفیوت دستادچش  اندازدی و اولویت

 يافته ها -3

یظت میییس  روستیدی  رارا  فعیليت حفمر  پژودشي از نگیرند  ارائ  گررید  است ک  ا   رر این ییررادتت ستيیستتي، ییفت  دی  اسيیر

ين این امایاع نب و ویک پرراوت. نتییج این پژودش نشین رار ک  ویک و ناخيزرار  ای روستتیدی  رارا  مدیریت جیمع و مشیرکتي 

 رو گرو  روستی بفیوت معاي رار از نرر زیست پذیر  وجور رارر. 

ارنیم  دی   ،ردد رست نمد  نشین مي  اراور زیست پذیر  اتتایر  ارر گذار ایدد. نتيج  ا مدیریت مشیرکتي بوانست  است ار رویكرر

ر مدیریت رویكرافزایش ظرفيت بوستتع  روستتتییي و بوستتع  نموزش روستتتییي ک  ایددف حفظ عرحتت  دی و مایاع بايعي بوستت  برح 

  رنایل ا بور  ک  وضعيت ادتغیل وررنمد  . ااتیر  و معيشت مررم را اراور اخشدوضتعيت اتت بوانستت  استتمشتیرکتي انجیم دتد ، 

ن ا  وضيت مسكو دمچاين واستی  اجرا  برح مدیریت مشتیرکتي،   افزایش ستی  زیرکشتت، افزایش بوليد و ایجیر مشتیغل جدید ا

عیمل ای ارارات مختلف رر نتيج  ارنیم  دی  رویكرر مدیریت رليل ب  رنایل اراور دترای  اتتاتیر  و امكینیت و زیرسیوت دی  روستی ا

 مشیرکتي اراور ییفت  است. 

میییس  ميینگين دی  از نرر زیست پذیر  اجتمیعي نشین رار ک  ميینگين دیو  دی رر روستیدی  رارا  برح رویكرر مدیریت مشیرکتي 

  وضوع است ک  رویكرر مدیریت مشیرکتي بوانست  است ای مشیرکتاد  این ماز برح ايشتر است ک  نشین ردنسات ا  روستیدی  ویرج 

 ،دی و ارنیم  ریز  دتترکت روستتتییيین رر باتتمي  گير  دیاتشتتیر مختلف رر ستتیوح متفیوت، عضتتویت ادیلي رر گرو  دی  مختلف،  

اررسي ااعیر  . رردورور  برح مید اراور وضعيت اجتمیعي روستیدی  رر و رر نتيج ،افزایش احسیس بعلق و وااستگي ا  روستی موج  

اجتمیعي برح رویكرر مدیریت مشتتیرکتي  دتتیو  مشتتیرکت و دماستتتگي اجتمیعي از وضتتعيت ارتر  ارووررار استتت. این مستتیل  

 نگر موفق اورن برح رر جل  مشیرکت ادیلي روستی مي ایدد.ینمیی

رکتي و روستیدی  رارا  ناخيزرار  اید  میییس  ددند از اعد میي  زیستي، زیست پذیر  روستیدی  رارا  برح رویكرر مدیریت مشی

دتیو  کيفيت میي  رر روستیدی  رارا  برح رویكرر مدیریت مشیرکتي نسات ا  ک   و بفیوت اين  ميینگين این رو گرو  نشتین رار

ی استفیر  ارنیم  این برح  ا .یي  زیستي بیرير مثات رادت  ایدداستت و این برح بوانست  از نرر م ايشتترروستتیدی  ویرج از برح رارا  

دی  مدیریت مشتتیرکتي جاگل و مربع نرير ترق، اذرکیر ، رروتكیر ، احداچ چكدم ایعث حفظ و احيی  مایاع بايعي ازجمل  مایاع 

ع  سواسی  ارنیم  دی  اخش بو  مد روستتییيین اوضتعيت ادتتغیل و ررنای اراور   دمچاين .دتورنب و ویک و ایجیر پییدار  این مایاع 

ایعث کیدش وااستگي و فشیر ا  بايعت دد  و نگردي رر روستییيین اوجور اورر  است ک  نسات ا  بايعت مسئول و  ،ظرفيت روستییي

  دی و رادكیر مدیریت جیمع و مشیرکتي ای ارنیم رنایل رادت  است.  دی  بايعي را ااراور کيفيت اار  چش  اندازرلسوز ایداد. دمچاين 

ات ایعث افزایش زیست پذیر  این روستی نس   وضعيت اتتایر ، اجتمیعي و میي  زیستي را رر روستیدی اراور ردد ودی  وور بوانست

 ا  ریگر روستیدی  مورر اررسي دور.
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رر نرییت مي بوان ايین نمور رویكرر جیمع نگر رر میي  دی  روستتتتییي از ادميت ویحتتتي اروورار استتتت. از ستتتو  ریگر بیکيد ار 

وان افزایي جوامع میلي نيز مي بواند سا  اربیی دیو  دی  زیست پذیر  روستییي گررر ک  رر این بییيق نيز ار این امر مشیرکت و ب

ار عیمل  حرف ی بوان افزایي جوامع میلي مي بوان زیستت پذیر  میي  دی  روستتییي را بیویت نمور. بیکيدامر  بیکيد دتد  استت. 

ر و ضرورت رارر رر رسيدن مريی نمواکولوژیک میور نمي بوان پییدار  و سیزگیر  را  حفیظت نب و ویک و اخشتي نگر  و حرفی

 .[7]  رنددیگر جدا نيستاد و مكمل یكدیگا  پییدار  ار بلفيق رو نریم انسیني و بايعي بیکيد دور. نریم انسیني و بايعي از یك
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