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 مقدمه

شک آب و خا  از عوامل مهم در توسعه پايدار به حساب بی

ای بقرداری هقر چقه بهتقر در راسقت     آيند كه به منظقور بهقره  می

شکوفايی كشاورزی بايستی تحت كنترل و مديريت مناسب ققرار  

های سيالبی مهار فرسايش خا ، تنظيم و كنترل جريان. بگيرند

آوری آب و بسقياری  گذاری، اصالح پوشش گياهی، جمعو رسوب

از موارد ديگر، ضرورت توجقه بقه آبخيقزداری را بقيش از پقيش      

پالسققتر (. 0350نققژاد و همکققاران، مققو ن)سققازند نمايققان مققی

كند كه ضمن توجقه بقه   آبخيزداری را به عنوان علمی تعريف می

مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه، منجر به اسقتفاده صقحيح از   

گقردد و  ريزی شده مقی های طرحاراضی حوزه آبخيز طبق برنامه

-بهقای سقيالبی و رسقو   شامل فرسايش خا ، تنظقيم جريقان  

 (.0110، 0پالسقتر ) گذاری، و اصالح پوشش گياهی منطقه اسقت 

 ريزی و مديريت آبخيز بقرای جلقوگيری از بقه   آبخيزداری، برنامه

ای هق خوردگی وضعيت حوزه و حفظ آن از طريق اجرای طرح هم

 (.0320عابدی و طباطبايی، )باشد مختلف می

هقای فرسقايش خقا  در    برآوردهای فائو حاكی است هزينه

درصد توليد ناخالص داخلقی بقوده    04معادل  0550ايران درسال 

ميليارد تنی خقا  در ايقران درسقال     3است، همچنين فرسايش 

افقزايش يافتقه اسقت     0101ميليارد تقن در سقال    0/4به  0111

بينقی سقازمان ملقل    براسقاس پقيش  (. 0101، 0كرمی دهکقردی )

ميالدی نام ايران در سياهه كشورهای دچار  0100متحد، تا سال 

(. 0321كوشققکی و موسققوی، )كمبققود آب قققرار خواهققد گرفققت 

های حفاظت آب و خا  و آبخيزداری، بقا  بنابراين اجرای فعاليت

شی از فرسقايش  های اقتصادی و اجتماعی نادر نظر گرفتن زيان

ها بقه دليقل تخريقب آبخيزهقا، ضقروری و      خا  و وقوع سيالب

حفظ وضعيت (. 0324صادقی و همکاران، )نمايدناپذير میاجتناب

                                                                                           
1 - Plaster 

2 - KaramiDehkordi 

كنققونی آبخيزهققا و جلققوگيری از تخريققب بيشققتر، جققز در پرتققو  

بينقا،  )پذير نخواهد بود جانبه مردم امکانمشاركت فعا نه و همه

0320.) 

نظقران  امروزه مشاركت مردم در رونقد توسقعه، نقزد صقاحب    

چنان جايگاهی يافته است كه گاه توسعه را معادل بقا مشقاركت   

انقد  اند و يا مشاركت را وسيله و هدف توسقعه ذكقر كقرده   دانسته

ماننقد توسقعه   مفهوم مشاركت نيقز  (. 0325اصل، طالب و نجفی)

های مختلفی مفهومی مبهم و چندپهلو است كه تفسير و برداشت

تقوان رونقد درگيقر    از آن وجود دارد، اما بطوركلی مشاركت را می

ساختن مردم در تعيين سرنوشت خود و احساس مسئوليت نسبت 

بقه اعتققاد   (. 0321محمقدی،  )به ايقن سرنوشقت تعريقف نمقود     

پردازان معاصر توسعه، مفهقوم واقعقی و تحققق    از نظريه بسياری

يابد های وسيع مردمی تجلی میاهداف توسعه در گروه مشاركت

(. 0325شريفی و همکاران، ؛ 0325دوست، حسنی و مهمانشيخ)

كت وابستگی با ی روستاييان به دولت سبب شده كه آنها مشقار 

هقايی در ارتبقاط بقا پقروژه     خود را بيشتر معطوف به بيان ديدگاه

نمايند و حداقل مشقاركت را در سقطح عملقی و اجرايقی داشقته      

تقويت اعتماد از دست رفته روستاييان به مجريقان پقروژه   . باشند

هقای پيشقين اتفقاق افتقاده اسقت و      دليل ناكارآمدی پروژهكه به

وانقد زمينقه تقويقت مشقاركت     تها مقی همچنين توانمندسازی آن

مهر، كريمی و دانش)های آتی فراهم سازد روستاييان را در پروژه

با افزايش توان اقتصقادی روسقتاييان، ميقزان مشقاركت      (.0357

ای روسقتاها افقزوده خواهقد    های توسعهها و پروژهمردم در طرح

ييان بقيش از هقر   ی مشاركت در بقين روسقتا  شک انگيزه بی. شد

ها بسقتگی دارد  بخشی به آنچيزی به اقدامات فرهنگی و آگاهی

   (.0350، و همکاران اسدی)

ضرورت اعمال آبخيزداری و مديريت آب و خقا  در سقطح   

های با ی عمليات در اين زمينه به ويژه نگهداری وسيع و هزينه

. هقای آبخيقزداری هسقتند   اليتهای اجرا شده دو ويژگی فعپروژه
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اين دو ويژگی اين مسئله را روشن ساخته است كقه رسقيدن بقه    

هدف در اين زمينه تنها بر عهده بخش دولتی نيست و مشاركت 

در ايقن راسقتا طقرح و    . مردمی برای رسيدن به آن ضرورت دارد

هقای  ای از فعاليقت هقای مشقاركتی بخقش عمقده    اجرای پقروژه 

يکی (. 0321محسنی و همکاران، ) دهدمیآبخيزداری را تشکيل 

از اقدامات اساسی برای جلب مشاركت روستاييان، ايجاد نگقرش  

نگقرش   (.0325خقالخيلی و زمقانی،    عزيقزی )ملبت در آنها است 

ای كه يک فرد دارای ارزيقابی  نسبت به رفتار اشاره دارد به درجه

به  (.0100، 0انچسی) يا نامطلوب از رفتار مورد نظر استمطلوب 

عبارت ديگر، نگرش احساس كلی افراد در مورد مطلوب بودن يا 

، 0اليسقون ) باشقد مطلوب نبودن يک موضوع يا رفتار خقاص مقی  

0113).  

ره چگقونگی مشقاركت   در داخل و خارج كشور دربای تحقيقات

نبود  (0357)ملکی و همکاران  .بهره برداران صورت گرفته است

رسانی بقه افقراد محلقی در    رسانی مناسب به منظور آگاهیاطالع

هقای آبخيقزداری را يکقی از موانقع مهقم عقدم       خصوص فعاليت

باقريقان و  . دانندهای آبخيزداری میمشاركت روستاييان در طرح

به اين نتيجه رسيدند كه ميزان مشاركت مردم  (0351)همکاران 

های آبخيزداری متوسط بوده و مشاركت مردم در اجرای در طرح

های آبخيزداری در سه بعد اجتمقاعی، ميقدانی و اقتصقادی    طرح

درصد از واريانس مشاركت  10بوده است كه اين عوامل مجموعا 

گقزارش كردنقد كقه     (0350)برقی و همکاران . كنندين میرا تبي

ميزان مشاركت مردم در توسعه روستا، از سقطح متوسقط بيشقتر    

مشقاركت   به اين نتيجه رسقيد كقه موانقع    (0351)يعقوبی . است

و  ققوانين  ضقعف  عامقل  سقه  شقامل  اهميت ترتيب روستاييان به

 تجقارب  و آموزشی و فرهنگی موانع مشاركت، به مربوط اتمقرر

 00/13اند توانسته فوق عامل سه مجموع در كه بودند قبلی منفی

 را منطققه  در بقرداران  بهر موانع مشاركت واريانس كل از درصد

                                                                                           
1 - Nchise 

2 - Ellison 

به اين نتيجقه رسقيدند    (0327) اعظمی و همکاران .نمايند تبيين

 كاركنقان  و محلقی  مقردم  مداخلقه  فرآيند به عنوانكه مشاركت 

 روسقتائيان  اقتصقادی  امقور  بهبقود  هدف با فعاليتهايی در دولتی

داند كه از طريقق آن  مشاركت را فرايندی می (0112) 3رد. است

هقا و سقازمانها نققش فعقالی را در اتخقاذ و اجقرای       افراد، گقروه 

گذار تأثيركه به طور مستقيم بر روی آنها كنند تصميماتی ايفا می

 .است

دريافتند كه نگرش  (0357)نور و همکاران در زمينه نگرش، 

ساكنان آبخيزهای برگزيده شده متوسط بود و نگقرش افقراد بقه    

گقذاری در چهقار   تأثيرعمليات آبخيزداری به ترتيقب و براسقاس   

. اتی و آموزشی قابقل بيقان اسقت   عامل اقتصادی، اجتماعی، خدم

گزارش كردند كه نگرش روستاييان به  (0107) 4واروا و همکاران

 0سيسقای در . های زيرزمينقی ملبقت اسقت   مسئله حفاظت از آب

دريافت كه بيشتر پاسخگويان نگرش ملبتی نسقبت بقه    (0100)

افزايش ظرفيت يقادگيری در  . خيزداری دارندهای آبتوسعه برنامه

ای در دستيابی به مديريت آبخيزداری جوامع محلی، اهميت ويژه

 از بايقد  كه داردمی اظهار (0551) 1پورعلی .مشاركتی پايدار دارد

 و باشقند مقی  تقابقل  در مقردم  منافع با كه هايیپروژه روی تأكيد

 و نمقود  پرهيقز  نمايند،می آن اجرای به سبتن تفاوتیبی احساس

 و آب حفاظقت  بقر  عالوه كه كرد گذاریسرمايه هايیپروژه روی

 .باشند نيز روستاييان تمايل مورد ،خا 

از ) مشقاركت بهقره بقرداران   بر  مؤثرعوامل درباره  یتحقيقات

ن گلرنقگ و همکقارا   محمقدی  .صورت گرفته است (نگرش جمله

دريافتند كه ميزان مشاركت مردمقی روسقتاييان منطققه     (0351)

طرح، متوسقط اسقت و سقه متغيقر نگقرش، دانقش و انتظقار در        

مقدسی . كننددرصد از تغييرات مشاركت را تبيين می 33مجموع 

گزارش كردند كه ميزان مشقاركت مقردم در    (0354)و همکاران 

                                                                                           
3 - Reed 

4 - Varua et al 

5 - Sisay  

6- Alipour 



 1931، بهار 1، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      81

ضقايتمندی آنهقا بسقتگی دارد و پقذيرش     تقر بقه ر  طرح ها بيش

 .تر اسقت هايی كه مردم در آن مشاركت دارند بيشعمومی طرح

دار و نسبتا به اين نتيجه رسيد كه ارتباط معنی (0353)عنابستانی 

بر مشاركت و  مؤثرای بين نگرش فکری و فلسفی قابل مالحظه

مهردوسقت و  . ايی وجود داردهای هادی روستفرايند اجرای طرح

دريافتند كه بين متغيرهای عوامل اطالعقاتی و   (0350)همکاران 

ترويجی، نگرش به مشاركت، تحصقيالت و روابقط اجتمقاعی بقا     

داری وجقود   سطوح مشاركت بهره برداران رابطه ملبقت و معنقی  

، به ايقن نتيجقه رسقيدند كقه     (0350)رضائی و مهردوست  .دارد

های آبخيقزداری، نگقرش    چهار متغير ميزان آشنايی افراد با طرح

های آبخيزداری، سقطح تحصقيالت افقراد و     افراد نسبت به طرح

درصقد از تغييقرات متغيقر     13سابقه فعاليت كشاورزی، در حقدود  

 .كنند های آبخيزداری را تبيين می وابسته ميزان مشاركت در طرح

دريافتند كه نگرش نسقبت بقه   ( 0325)خالخيلی و زمانی  زیعزي

مشاركت در مديريت آبياری و در  مشکالت موجقود بيشقترين   

مسقتقيم را روی ميقزان مشقاركت كشقاورزان در مقديريت       تأثير

بيان نمودند كقه بقين    (0325)شريفی و همکاران  .آبياری داشتند

های آبخيقزداری  ركت روستاييان در طرحمتغير وابسته ميزان مشا

با متغيرهای سطح تحصيالت، ميزان رضامندی، ميقزان انسقجام   

اجتمققاعی، ميققزان انگيققزه  -اجتمققاعی، سققطح پايگققاه اقتصققادی

پيشرفت، كشاورز نمونه، عضقويت در نهادهقای عمقومی روسقتا،     

ميزان مسافرت به خارج از روستا، مددكار ترويجی، ميزان استفاده 

ابع اطالعاتی، سابقه فعاليت كشاورزی، ميزان مالکيت بقاغ و  از من

هقای كشقاورزی،   زمين كشاورزی، ميزان درآمد از طريق فعاليقت 

ها، سطح زير كشت زمين كشقاورزی،  ميزان برخورداری از مشوق

فعاليت شورای اسالمی روستا، رابطه ملبت و معنی دار و با متغير 

بقايی  .دار وجود داردو معنیميزان وابستگی به دولت رابطه منفی 

تقرين عوامقل فققردی و   كقه مهقم   دريافتنقد  (0320)و همکقاران  

گذار بر مشقاركت روسقتائيان شقامل سقن، ميقزان      تأثيراجتماعی 

منزلت اجتماعی، ميزان نوگرايی، ميزان اعتماد به افراد مختلف و 

زاده ولی .هستند ميزان تمايل برای انجام كارها به صورت جمعی

حفاظقت   اخالققی  هنجارهقای  دريافتند كقه  (0102) 0و همکاران

 در اجتمقاعی  مسقئوليت  محقل،  به وابستگی اجتماعی، فشار آب،

 و كشاورزی ترويج خدمات كيفيت ها،ازفعاليت ناشی عواقب برابر

ت مشقارك  بقر  تقوجهی  قابقل  اثرات آب، مديريت منابع از رضايت

 0داداشققی و شققريفی .فعققال كشققاورزان در حفاظققت آب داشققتند

بققه ايققن نتيجققه رسققيدند كققه ميققان نگققرش و آگققاهی   (0100)

هقای آموزشقی و ميقزان    روستاييان، سن، ميزان استفاده از برنامه

درآمد پروژه با نقرخ عمليقات آبخيقزداری زيسقتی رابطقه ملبقت       

در تحقيققی بقا عنقوان     (0100) 3آرايقش . وجقود دارد  داریمعنی

بر مشاركت مردم در حفقظ، احيقا،    مؤثرتحليل رگرسيونی عوامل 

برداری از منابع طبيعقی تجديقد شقونده در اسقتان     توسعه و بهره

 -ايالم به اين نتيجه رسيد كه بقين متغيرهقای عوامقل سياسقی    

مروجين منابع طبيعقی،  فرهنگی، قابليت های  -قانونی، اجتماعی

ساختار و برنامه ريزی تشکيالت ترويج، متغيرهقای اقتصقادی و   

. روان شققناختی بققا متغيققر مشققاركت مردمققی رابطققه وجققود دارد

دريافتند كه بين عوامقل رضقايت از    (0115)و همکاران  4باقريان

نگرش ملبقت   ها، درآمد،های قبلی، ميزان آگاهی از برنامهبرنامه

های آبخيزداری رابطه برداران از طرحها و مشاركت بهرهبه برنامه

 . وجود داردداری معنی

توان گفت كه موفقيقت  با بررسی تحقيقات صورت گرفته می

-اجرايی، بقه مسقائل اجتمقاعی    -هر طرح عالوه بر مسائل فنی

هقای آبخيقزداری،   فرهنگی نيز بستگی دارد و به ويقژه در طقرح  

تحقيقق حاضقر بقه    . گذار استتأثيرت فعا نه مردم بسيار مشارك

 هقای منظور بررسی نققش نگقرش روسقتائيان نسقبت بقه طقرح      

مطالعه موردی حوزه آبخيز سعيدآباد ) آنهاآبخيزداری بر مشاركت 

                                                                                           
1- Valizadeh et al 

2- Dadashe and Sharifi 

3- Arayesh 

4- Bagherian 
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 .صورت گرفته است (كياسر

 هامواد و روش

-از لحاظ هدف تحقيق حاضر، كاربردی است و از بعقد جمقع  

همبسقتگی و از نظقر    -روش تحقيقق توصقيفی  آوری اطالعات، 

 آمقاری  جامعه. باشدمی رويدادیشناسی تحقيق از نوع پس روش

آبخيققز  تمققامی سرپرسققتان خققانوار حققوزه  حاضققر را تحقيققق

حجم نمونه براساس فرمقول  . اندداده تشکيل =N)343(سعيدآباد

نفر انتخاب شقد و جهقت انتخقاب نمونقه از روش      007كوكران 

. ای با انتسقاب متناسقب اسقتفاده شقد     ادفی طبقهگيری تص نمونه

تعداد خقانوار و تعقداد پرسشقنامه تکميقل شقده در هقر        0جدول 

 .دهدروستا را با انتساب متناسب نشان می

 

 تعداد خانوار و تعداد پرسشنامه تکميل شده در هر روستا .1 جدول

 ستانشهر دهستان آبادی خانوار تعداد پرسشنامه تکميل شده در هر روستا

 ینتآ 30 04

چهاردان
 گه

 ساری

 عقه خيل 00 01

 با ده 00 01

 تيله بن 00 00

 بادآسعيد 05 07

 قلعه 00 1

 كمركال 7 3

 گل خواران 0 0

 ميرافضل 40 02

 واوسر 1 3

 گل باغ 1 3

 غوزگلهآ 73 33

 سواسره 41 02

 جمع 343 007

 

وب شرقی شهرستان ساری واققع شقده   حوزه سعيدآباد در جن

كيلقومتر مربقع    040/033اين حوزه دارای مساحتی بالغ بر  .است

های اصلی رودخانه تجقن  اين حوزه در واقع از سرشاخه. باشد می

شهرستان ساری بقوده و جقزء حقوزه پشقت سقد شقهيد رجقائی        

از . ريقزد  باشد كه در نهايت به دريای خزر مقی  می( سليمان تنگه)

سيمات كشوری حوزه سعيدآباد جقزء شهرسقتان سقاری    لحاظ تق

روسقتا بقه    04حقوزه سقعيدآباد دارای   . باشدبخش چهاردانگه می

ن، ميقان دشقت، گقل بقاغ،     بق های سعيدآباد، كمقركال، تيلقه    نام

اران، آتنقی، واوسقر، بقا ده، قلعققه،    وآغوزگلقه، سواسقره، گقل خق    

(. 0323متقانی و فقالح ميقری،    )باشقد  ميرافضل و عقه خيل می

 .دهدموقعيت مکانی حوزه سعيدآباد را نشان می 0شکل 

 از نيقاز  مقورد  هقای داده گقردآوری  بقرای  تحقيقق  ايقن  در

 نظقرات  از پرسشنامه روايی سنجش برای. شد استفاده پرسشنامه

 كشقاورزی  آمقوزش  و امر تقرويج  در نظرانصاحب و متخصصين

 پايقايی  سقنجش  بقرای . مال شقد اع ايشان نظرات و شد استفاده

 مققدماتی  آزمقون  انجام از پس كرونباخ آلفا ضريب از پرسشنامه

 آزمونپيش منظور به پرسشنامه 31 كه صورت بدين. شد استفاده

 هقر  بقرای  آلفا كرونباخ ها ضريبداده استخراج از تکميل و پس

مقدار آلفقا كرونبقاخ محاسقبه شقده     . شد محاسبه متغيرها از يک

 .بود 25/1تا  70/1های پرسشنامه بين  لبرای سوا

مشقاركت   از اسقت  عبقارت  وابسقته  متغيقر  تحقيقق  ايقن  در

بر مبنای طيف ليکرت از هي  تا خيلی )گويه  02كه با  روستائيان
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نگرش روستائيان نسبت  ،تحقيق مستقل متغير. سنجيده شد( زياد

 هيق گو04 بقا  تحقيقق  نيا در نگرش .های آبخيزداری بودبه طرح

 نقدارم، ی نظقر  مقوافقم،  مقوافقم،  كامالًبنای طيف ليکرت از برم)

ار فزم انرهقا از طريقق   داده .سنجيده شقد ( مخالفم كامالً مخالفم،

SPSSWin16    هققای توصققيفی و  تحليققل شققدند و از آمققاره

 .استنباطی برای گزارش تحقيق استفاده شد

 

 
 موقعيت مکانی حوزه سعيدآباد .1شکل

 

 نتايج

درصد پاسخگويان مقرد و   0/51يج بدست آمده با توجه به نتا

. نفر بود 0ميانگين اعضای خانواده نيز . درصد آنها زن بودند 2/3

. درصد پاسقخگويان شقغل شقان را كشقاورز بيقان نمودنقد      1/44

. های آبخيزداری در حد زيقاد بقود  ميانگين ميزان شناخت از طرح

-حكقالس طقر  هي  درصد پاسخگويان بيان داشتند در  07حدود 

ميانگين تعداد دفعقات شقركت   . اندهای آبخيزداری شركت نکرده

 . بار بوده است 0های آموزشی  در دوره

 های آبخيقزداری بقا  به طرحنسبت ميزان نگرش روستائيان 

گيری باشند، اندازهگزينه ای ليکرت می0گويه كه دارای طيف 04

نسقبت بقه    مطلقوبی نگقرش   روستاييان، 0بر اساس جدول . شد

 .داشتندهای آبخيزداری طرح اجرای

 

 های آبخيزداریتوزيع روستائيان حوزه سعيدآباد برحسب نگرش روستائيان نسبت به طرح .7 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی سطح

 0/0 0/0 4  نظرمبی
 4/50 2/25 040 موافقم

 011 1/7 00 كامال موافقم

  011 007 مجموع

 (3)، کامال موافقم (4)، موافقم (9)نظرم ، بی(2)، مخالفم (6) کامال مخالفم: طیف لیکرت 

  0/ 92:قم         انحراف معیارفموا:  میانه       موافقم :میانگین
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هقای آبخيقزداری   ، مفيد بودن اجرای طرح3با توجه به جدول

های آبخيزداری در جلوگيری از سقيل  طرح تأثيربرای روستائيان، 

های آبخيقزداری در حفقظ   ودن اجرای طرحو كنترل آن و مفيد ب

منابع آب و خا  در رتبه های اول تقا سقوم نگقرش روسقتائيان     

 . های آبخيزداری قرار دارندنسبت به طرح

 

 (152= تعداد)رتبه بندی ميزان نگرش روستائيان نسبت به طرح های آبخيزداری . 3 جدول

 رتبه بندی ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين گويه

 0 00/00 42/1 05/4 .های آبخيزداری برای روستائيان مفيد استاجرای طرح

 0 00/03 01/1 00/4 .شودهای آبخيزداری باعی جلوگيری از سيل و كنترل آن میاجرای طرح

 3 0/01 17/1 00/4 .شودهای آبخيزداری باعی حفظ منابع آب و خا  میاجرای طرح

 4 02/01 10/1 53/3 .معايب آنها استهای آبخيزداری بيش از محاسن طرح

 0 12/01 7/1 05/4 .های آبخيزداری به ضرر اهالی روستا استتخريب طرح

 1 15/01 11/1 54/3 .شودهای آبخيزداری باعی افزايش محصو ت كشاورزی میاجرای طرح

 7 10/07 70/1 00/4 .شودهای آبخيزداری باعی كاهش هزينه های كشاورزی میاجرای طرح

 2 03/07 12/1 55/3 .شودهای آبخيزداری باعی كاهش تخريب مراتع میاجرای طرح

 5 33/07 7/1 14/4 .شودهای آبخيزداری باعی بهبود شرايط دامداری میاجرای طرح 

 01 4/07 70/1 17/4 .شودهای آبخيزداری باعی افزايش حاصلخيزی زمينهای زراعی میاجرای طرح

 00 7/07 70/1 10/4 .شودزداری باعی افزايش پوشش گياهی میهای آبخياجرای طرح

 00 25/07 7/1 54/3 .های آبخيزداری نيازمند مشاركت روستائيان استاجرای طرح

 03 43/02 74/1 13/4 .شودهای آبخيزداری باعی افزايش قيمت زمينهای زراعی میاجرای طرح

 04 0/05 71/1 57/3 .دهدادی كاهش میهای آبخيزداری كمبود آب را تا حد زياجرای طرح

 

گويه 02های آبخيزداری باميزان مشاركت روستائيان در طرح

بقر  . گيری شقد باشند، اندازهگزينه ای ليکرت می1كه دارای طيف

درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين  15، حدود 4اساس جدول 

زداری هقای آبخيق  انقد در حقد زيقاد در طقرح    فراوانی اظهار داشته

بيانگر آن است ( 05/3= ميانگين)نتايج حاصل از . مشاركت دارند

-كه ميزان مشاركت روستائيان در طراحی و تدوين، اجرا و پيقاده 

 .های آبخيزداری در حد زياد است سازی و ارزشيابی طرح

 

 داریهای آبخيزتوزيع روستائيان حوزه سعيدآباد برحسب ميزان مشاركت روستائيان در طرح. 4 جدول

 تجمعی درصد درصد معتبر فراوانی سطح

 1/1 1/1 0 كم

 0/05 0/02 05 متوسط

 5/27 2/12 012 زياد

 011 0/00 05 زيادخيلی

  011 007 مجموع

 (3)زیادخیلی ،(4)زیاد ،(9)متوسط ،(2)کم ،(6)کمخیلی، ).(هیچ : طیف لیکرت 

 31/0: معیار انحراف         زیاد: میانه            زیاد: میانگین

 

لين مربوطقه در  ؤ، ميزان مراجعه بقه مسق  0 با توجه به جدول

هقا،  ها و خشک شدن چشقمه خصوص پايين آمدن سطح آب چاه

ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص بيقان مشقکالت   

حاصققل از سققيالب و ميققزان مراجعققه بققه مسققئولين مربوطققه در 

هقای  اول تقا   خصوص پايين آمدن كيفيت خا  زراعی در رتبقه 

بندی اجرای سوم و ميزان همکاری با  مسئولين مربوطه در زمان
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 . آبخيزداری قرار دارندهای عمليات آبخيزداری در رتبه آخر مشاركت روستائيان در طرح

 

 (152= تعداد)های آبخيزداریبندی ميزان مشاركت روستائيان در طرحرتبه .5 جدول

 رتبه بندی تغييرات ضريب انحراف معيار ميانگين گويه

 0 50/07 73/1 12/4 ها ها و خشک شدن چشمهميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص پايين آمدن سطح آب چاه

 0 32/05 75/1 11/4 ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص بيان مشکالت حاصل از سيالب 

 3 40/05 71/1 51/3 كيفيت خا  زراعی  ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص پايين آمدن

 4 42/05 72/1 10/4 ها ها و افزايش آب چشمه اجرای عمليات آبخيزداری در با  آمدن سطح آب چاه تأثيرميزان 

 0 05/05 75/1 14/4 اجرای عمليات آبخيزداری در كنترل رانش زمين  تأثيرميزان 

 1 03/01 75/1 51/3 كيفيت خا  زراعی  اجرای عمليات آبخيزداری در بهبود تأثيرميزان 

 7 47/01 20/1 57/3 اجرای عمليات آبخيزداری در كنترل سيالب  تأثيرميزان 

 2 04/03 25/1 20/3 ( كاری، قرق و شخم صحيحبوته) ميزان مشاركت در اجرای عمليات بيولوژيک

 5 34/03 22/1 72/3 های آبخيزداری ميزان همکاری با  مسئولين مربوطه در ساخت سازه

 01 07/04 50/1 77/3 ی آبخيزداری هاميزان مشاركت در حفاظت و مراقبت از طرح

 00 43/04 50/1 25/3 ی آبخيزداری هاميزان مشاركت در تعمير و نگهداری طرح

 00 04/04 50/1 70/3 ی آبخيزداری هاميزان مشاركت در بهره برداری از طرح

 03 71/04 51/1 27/3 لين مربوطه در خصوص رانش زمين و تخريب اراضی  ميزان مراجعه به مسئو

 04 31/05 01/0 70/3 ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در تأمين منابع مالی 

 00 00/13 10/0 10/0 ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در انتخاب نوع عمليات آبخيزداری 

 01 40/13 05/0 00/0 يابی عمليات آبخيزداری انميزان همکاری با مسئولين مربوطه در مک

 07 40/11 12/0 03/0 ميزان همکاری با  مسئولين مربوطه در تدوين منابع مالی 

 02 50/15 70/0 44/0 بندی اجرای عمليات آبخيزداری ميزان همکاری با  مسئولين مربوطه در زمان

 

نسقبت  ن نوع مقياس متغير نگرش روستائيا اينکه توجه بهبا 

ای و مقيقاس متغيقر مشقاركت    هقای آبخيقزداری رتبقه   به طقرح 

بنابراين  ،باشدای میروستائيان در طرح های آبخيزداری نيز رتبه

 .از ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده گرديد

 

 های آبخيزداری ضريب همبستگی اسپيرمن نگرش با مشاركت روستائيان در طرح .6 جدول

 rs p متغير دوم متغير اول
 111/1 000/1** های آبخيزداریمشاركت روستائيان در طرح آبخيزداری هاینگرش روستائيان نسبت به طرح

 ** درصد 6معناداری در سطح 
 

و مققدار ضقرايب همبسقتگی مشقخص      1با توجه به جدول 

های آبخيقزداری  به طرحنسبت گرديد كه بين نگرش روستائيان 

آبخيقزداری رابطقه ملبقت    هقای  با مشاركت روسقتائيان در طقرح  

به طوری كه كسقانی كقه نگقرش ملبتقی     . داری وجود داردمعنی

-های آبخيزداری دارند مشاركت بيشتری در طقرح  نسبت به طرح

جهت بررسی نقش نگقرش بقر مشقاركت    . های آبخيزداری دارند

های آبخيقزداری، از رگرسقيون گقام بقه گقام       روستائيان در طرح

 (. 7جدول )استفاده گرديد 

درصد واريقانس مشقاركت روسقتائيان در     05متغير نگرش   

های آبخيقزداری را تبيقين كقرد و مقابقی واريقانس توسقط       طرح

هقا پرداختقه نشقده    متغيرهای ديگری كه در اين تحقيقق بقه آن  

 درمشقاركت روسقتائيان    درصقد  05يعنقی   .گردداست، تبيين می

 نسقبت بقه  آنهقا   مطلوب نگرش بستگی به آبخيزداری هایطرح

معادله خطی حاصقل   7با توجه به نتايج جدول  . دارد هاطرحاين 

 :از رگرسيون به شکل زير است

Y= 1/6+0/53X1  
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 های آبخيزداری در رگرسيون گام به گامنقش نگرش بر مشاركت روستائيان در طرح. 2 جدول

 داریسطح معنی Tآماره  (Beta)ضريب استاندارد  (B)ضريب  متغير مستقل

 111/1 30/01 - 1/0 ابت ضريب ث

 03/1 04/1 52/7 111/1  (X1) های آبخيزدارینگرش روستائيان نسبت به طرح

F= 11/19         Sig F= 000/0           R= 34/0         R2= 23/0          Adjusted R2= 23/0    

 

 گيرینتيجهبحث و 

حاضر، بررسی نقش نگقرش روسقتائيان    تحقيق اصلی هدف

مطالعه موردی ) هاآنآبخيزداری بر مشاركت  هاینسبت به طرح

ميقانگين ميقزان شقناخت از    . اسقت  (حوزه آبخيز سعيدآباد كياسر

درصققد  07حققدود . هققای آبخيققزداری در حققد زيققاد بققود طققرح

هقای آبخيقزداری   پاسخگويان بيان داشتند كالسی در زمينه طرح

هقای  ميانگين تعقداد دفعقات شقركت در دوره   . برگزار نشده است

مسقئو ن،  . باشقد كقه بسقياركم مقی    بار بقوده اسقت   0موزشی آ

كارشناسان و عوامل اجرايی بايقد شقرايطی را ايجقاد كننقد كقه      

ريقزی و اجقرای    آبخيزنشينان امکان مشقاركت فعقال در برنامقه   

هقای  هقا و كقالس  ها را داشته باشند و نيز با برگقزاری دوره طرح

ر اين زمينه بقا   آموزشی ميزان اطالعات و دانش كشاورزان را د

رسقانی مناسقب بقه    نبود اطقالع ( 0357)ملکی و همکاران  .ببرند

هقای  رسانی به افقراد محلقی در خصقوص فعاليقت    منظور آگاهی

آبخيزداری را يکی از موانع مهقم عقدم مشقاركت روسقتاييان در     

 .  دانندهای آبخيزداری میطرح

در های آبخيزداری ميانگين نگرش روستائيان نسبت به طرح

اجقرای  نسقبت بقه    مطلقوبی نگقرش   روستاييانحد زياد است و 

دريافتند كه ( 0357)نور و همکاران  .داشتندهای آبخيزداری  طرح

مفيد بقودن  . نگرش ساكنان آبخيزهای برگزيده شده متوسط بود

هقای  طقرح  تقأثير های آبخيزداری برای روسقتائيان،   اجرای طرح

آن و مفيد بودن اجرای آبخيزداری در جلوگيری از سيل و كنترل 

هقای اول  های آبخيزداری در حفظ منابع آب و خا  در رتبهطرح

هقای آبخيقزداری ققرار    تا سوم نگرش روستائيان نسبت به طقرح 

قابل  تأثيرهای آبخيزداری، يکی از اثرات مهم اجرای طرح. دارند

توجه آن بر كنترل سيل بوده، به طوری كه اكلريت افراد به ايقن  

هايی مطلع بودند ی داشته و از اهميت اجرای چنين طرحامر آگاه

اين موضوع در تغيير نگرش افراد و (. 0354مقدسی و همکاران، )

هقای آبخيقزداری   در نتيجه افزايش مشاركت روستاييان در طقرح 

 . دارد تأثير

-ميزان مشاركت روستائيان در طراحی و تدوين، اجرا و پياده

زداری در حد زياد اسقت كقه بقا    های آبخيسازی و ارزشيابی طرح

گلرنگ  محمدی. مطابقت ندارد( 0354)نتايج مقدسی و همکاران 

نيز در تحقيقی دريافتند كه ميزان مشقاركت  ( 0351)و همکاران 

ميقزان مراجعقه بقه مسقئولين     . مردمی روستاييان، متوسط اسقت 

ها و خشک شقدن  مربوطه در خصوص پايين آمدن سطح آب چاه

راجعه به مسئولين مربوطقه در خصقوص بيقان    ها، ميزان مچشمه

مشکالت حاصل از سيالب و ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه 

های اول تقا  در خصوص پايين آمدن كيفيت خا  زراعی در رتبه

 ولين مربوطه در تدوين منابع مالیئسوم و ميزان همکاری با  مس

بنقدی اجقرای   ميزان همکاری با  مسقئولين مربوطقه در زمقان    و

آخقر مشقاركت روسقتائيان در     هقای عمليات آبخيزداری در رتبقه 

مشاركت نکردن روستاييان در . شتندهای آبخيزداری قرار داطرح

هقای آبخيقزداری جقز اينکقه     حفاظت، نگهداری و اجقرای طقرح  

كنقد، نتيجقه   هقا مقی  های زيادی را صرف اجرای اين طرحهزينه

فقزايش ميقزان   جهقت ا (. 0320بقايی و همکاران، ) ديگری ندارد

مشاركت روستائيان در طرح هقای آبخيقزداری ضقرورت دارد در    

زمان بندی اجرای عمليقات آبخيقزداری از همکقاری روسقتائيان     

-جهت افزايش ميزان مشاركت روستائيان در طرح. استفاده گردد

شود افراد خوشنام و صاحب نفوذ را های آبخيزداری، پيشنهاد می
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 هقای ايدهوجيحات  زم و همچنين فت و در روستا شناسايی نموده

های آبخيزداری به آنها تبيين شود تا ديگر روستائيان جهت طرح

 . رفع مشکالت به آنها مراجعه نمايند

توان گفقت  با بررسی نتايج و مطالعات مختلف انجام شده می

های آبخيز كشور و توسعه منابع آب و خا  بقدون  مديريت حوزه

هقا را بقا ناكقامی    گيریمحلی، تصميم بردارانتوجه به نقش بهره

-ها و تصقميم ريزیمواجه خواهد نمود و اگر روستاييان در برنامه

های اوليه حضور نداشته باشند قطعا حاضر به مشقاركت در   گيری

بنقابراين ضقرورت دارد پقيش از    . های ديگر نخواهند بقود بخش

رگزار هرگونه اقدام اجرايی با روستاييان، جلسات متعدد مشورتی ب

سقازی بقرای   شده و از نظرات آنها استفاده گردد تا ضمن زمينقه 

هقا و  بهبود مشاركت جوامع محلی، د يل طراحی و اجرای طقرح 

مدت و بلندمدت ها در كوتاهنيز منافع و دستاوردهای حاصل از آن

با توجه به اينکه روستاييان غالبا . برای روستاييان مشخص گردد

-د و توان مالی كمتری دارند، كمتقر مقی  پا هستنكشاورزان خرده

ناديده گرفتن انگيقزه  . توان از آنها انتظار مشاركت مالی را داشت

و تمايل مردم محلی بر روی ميقزان همکقاری و مشقاركت آنهقا     

منفی خواهد داشت، زيرا مشاركت امری است كقه بقا زور و    تأثير

ا بقه  تحميل قابل تزريق نبوده و در چنين حالتی نتيجه مطلوب ر

همچقون دادن  )هقای مقادی   ارايه مشقوق . همراه نخواهد داشت

ماننقد  )هقای معنقوی   و مشقوق ( دستمزد در قبال مشاركت افقراد 

توانقد  مقی ( معرفی آبخيزداران نمونه و بازديد از طرح های موفق

 .حايز اهميت باشد

با توجه به مقدار ضرايب همبستگی مشخص گرديد كه بقين  

هقای آبخيقزداری بقا مشقاركت     طرحبه نسبت نگرش روستائيان 

داری وجقود  های آبخيزداری رابطه ملبت معنیروستائيان در طرح

هقای  به طوری كه كسانی كه نگرش ملبتی نسبت به طرح. دارد

هقای آبخيقزداری   آبخيزداری دارند مشقاركت بيشقتری در طقرح   

محمقدی گلرنقگ و    نتيجه بدست آمده بقا نتقايج مطالعقه   . دارند

، عزيقققزی (0350)رضقققائی و مهردوسقققت  ،(0351)همکقققاران 

باقريقان   و (0100) 0داداشی و شريفی، (0325)خالخيلی و زمانی 

 . همسو است (0115) 0و همکاران

به منظور تعيين نققش نگقرش بقر مشقاركت روسقتائيان در      

. ستفاده شقد های آبخيزداری از رگرسيون خطی گام به گام اطرح

-درصد واريانس مشاركت روسقتائيان در طقرح   05متغير نگرش 

های آبخيزداری را تبيين كرد و مابقی واريانس توسط متغيرهای 

ها پرداخته نشقده اسقت، تبيقين    ديگری كه در اين تحقيق به آن

لقذا يکقی از اققدامات اساسقی بقرای جلقب مشقاركت        . گرددمی

ايجاد نگرش ملبقت در آنهقا   های آبخيزداری، روستاييان در طرح

برای اين كار، برطرف كردن مشقکالت  . نسبت به مشاركت است

های آموزشی و تبليغی مناسب خصوصا توسط موجود، ارائه برنامه

های عمومی و مراكز كشقاورزی، افقزايش ميقزان آگقاهی     رسانه

های آبخيزداری، برگزاری طرحهای فايدهروستاييان در خصوص 

قيم بقا روسقتاييان بقه وسقيله مسقئو ن و      جلسات و تماس مست

كارشناسان و مشاركت روسقتائيان در طراحقی و تقدوين، اجقرا و     

 . های آبخيزداری ضرورت داردارزشيابی طرح
0  0 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 -Dadashe and Sharifi 

2 -Bagherian et al 
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 منابع

نققش  . 0350 .ه ،مقو يی نصقرا    و. ر، پقور عيسقی  ، .ز ،اسدی

مشاركت در توسعه روستايی بخقش خشقکبيجار شهرسقتان    

 .20-10 :00( 0)، د فضا و توسعه روستايیاقتصا .رشت

 .، سكريمی و.  مهديی،   ، نادری.سحشمت اله، ، .م اعظمی،

 در مردمقی  مشقاركت  تيپولقوژی  و سقطح  بررسقی . 0327

پقژوهش   .همقدان  استان موردی مطالعه روستايی های تعاونی

 .007-041(: 3)5  كشاورزی، در گياه و خا  آب، :یكشاورز

. و باقريقان كقالت، ع  . ، ثنايی طرقبقه، م .، گودرزی، م.باقريان، ر

های آبخيقزداری  بررسی ابعاد مشاركت مردم در طرح. 0351

علققوم و مهندسققی  . بققا اسققتفاده از روش تحليققل عققاملی  

 .15-71(: 31)00آبخيزداری ايران، 

بررسققی عملکققرد . 0350. و سققعيدی، م. ی ، قنبققری،.برقققی، ح

شوراهای اسالمی روستا و ميزان مشاركت مقردم در توسقعه   

آبقاد شهرسقتان   دهسقتان حسقين  : مطالعه مقوردی ) روستايی

 (:4)0فصلنامه اقتصقاد فضقا و توسقعه روسقتايی،     (. آبادنجف

032-005. 

بررسقی  . 0320 .، آميرزايقی  و. ، سفعلقی ، .م چيذری، ،.م بقايی،

هقای   بازدارنده مشقاركت روسقتائيان در طقرح    و مؤثرعوامل 

افزايش ميزان مشاركت  ابخيزداری و ارائه راهکارهايی جهت

: سقمنان  .بخيز زرچشمه هونجقان آحوزه : آنها مطالعه موردی

 .توسعه مشاركتی آب و خا  كشورريزی  سمينار برنامه

-بررسی نقش مشاركت زنان در مقابله بقا بيابقان  . 0320. بينا، ل

نامه كارشناسی ارشقد  رود سمنان، پايانزدايی در حوضه حبله

رشققته تققرويج و آمققوزش كشققاورزی، دانشققکده كشققاورزی  

 .01ص . مدرسدانشگاه تربيت

تحليققل  .0325. ، عاسققدی علققی و .م.، س، حسققينی.شققريفی، ا

های آسيب  منظور بازسازی مسکن هسازوكارهای مشاركتی ب

فصققلنامه  .ديققده در روسققتاهای زلزلققه زده شهرسققتان بققم  

 .000-040 (:0)0 های روستايی،پژوهش

بررسی عوامقل  . 0325. ، ررضايی و. ، سغالمرضايی ،.اشريفی، 

هقای آبخيقزداری    بر ميزان مشاركت روستاييان در طرح مؤثر

-01(:00)4 مهندسی و علوم مديريت آبخيقز،  .منطقه جيرفت

0. 

نققش مشقاركت   . 0325. دوسقت، ف و مهمان. ح. حسنی، غشيخ

های عمران روستايی اجتماعی و اقتصادی روستاييان در طرح

فصلنامه جغرافيايی سرزمين، (. دهستان نساء: مطالعه موردی)

7(02:) 004-015. 

بررسققی . 0350 .، خمهردوسققتو . ، اودادیالهققام ، .رضققائی، ر

هققای  گققذار بققر مشققاركت روسققتائيان در طققرحتأثيرعوامققل 

روسقتای ده  : مطالعه موردی) ی حوزه آبخيز خمار آبخيزدار

 .055-000(: 0)0 پژوهش های روستايی، .(جالل

ارزيققابی . 0324 .، فشققريفیو . ، افققروتنر ، .س،حصققادقی، 

: مطالعه مقوردی )عملکرد اقدامات آبخيزداری به روش كيفی 

  (:4)01 تحقيققات جغرافيقايی،   .(بخشی از حقوزه آبخيقز كقن   

47-37. 

هقايی از رونقد مشقاركت    آموزه. 0325. اصل، زو نجفی. طالب، م

 (:0)0هقای روسقتايی،   فصقلنامه پقژوهش  . روستايی در ايران

42-07. 

تحليققل اقتصققاد مققديريت  . 0320. و طباطبققايی، ح. عابققدی، ا

، مجموعقه مققا ت   آبخيزداری استان چهارمحقال بختيقاری  

هقای  برداری از منابع آب حقوزه ای بهره اولين همايش منطقه

 ، دانشگاه شقهركرد، (هاها و چالشفرصت)رود كارون و زاينده

20-70. 

بقر   مقؤثر هقای  سازه. 0325 .ح. ، غو زمانی .عزيزی خالخيلی، ط

 .يل مسقير كاربرد تحل: ت كشاورزان در مديريت آبياریكمشار

 .23-51 (:0)04 اقتصاد و توسعه كشاورزی،

بقر   مقؤثر نقش نگرش فکقری و فلسقفی   . 0353. ا.عنابستانی، ع

هققای هققادی مشققاركت روسققتاييان در فراينققد اجققرای طققرح

https://serd.khu.ac.ir/article-1-1662-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1662-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1662-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1662-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1662-fa.pdf
http://www.jwmsei.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-89-a92cf32.pdf
http://www.jwmsei.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-89-a92cf32.pdf
http://www.jwmsei.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-89-a92cf32.pdf
http://www.jwmsei.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-89-a92cf32.pdf
http://www.jwmsei.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-89-a92cf32.pdf
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مجلقه آمقايش   (. مطالعه موردی شهرستان خقواف )روستايی 

 .000-001 (:00)4جغرافيايی فضا، 

تحليقل عوامقل مقؤثر بقر     . 0357. مهقر، ح و دانقش . ر.كريمی، ع

بقرداری  مشاركت اجتماعی و اقتصقادی روسقتاييان در بهقره   

فصقلنامه  . شبکه آبياری دشت ارايقض در شهرسقتان شقوش   

 .010-024 (: 0)7اقتصاد فضا و توسعه روستايی، 

بررسققی راهکارهققای . 0321 .س.، سو موسققوی .ف ،کیكوشقق

های آبخيزداری و رابطه آن با توسعه  مشاركت مردم در پروژه

چهارمين همايش ملی علوم و مهندسی آبخيزداری  .روستايی

دانشکده منابع طبيعقی  : های آبخيز، كرج ايران مديريت حوزه

  .311ص  .دانشگاه تهران

گزارش مطالعات فيزيوگرافی . 0323 .، حو فالح ميری .ب متانی،

مديريت آبخيزداری استان  ،وتوپوگرافی حوزه آبخيز سعيدآباد
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Abstract 

Abstract: The factors that affect watershed plans must be considered in order to 

increase participation is these plans. The present study is aimed at investigating the role 

of villagers' attitudes toward watershed plans on their participation (Case study: Saeed 

abad Kiasar Watershed). This study is a practical research that is done in the form of 

correlation-descriptive method. The statistical population comprised of all heads of 

families (N= 343) from the Saeed abad watershed basin. The sample size was calculated 

using the Cochran formula and 157 individuals were selected as prospective participants. 

Stratified random sampling was employed in this study. A questionnaire whose validity 

was confirmed by experts and scholars was used to collect data. Cronbach's alpha was 

reported to be between 0.75-0.89 for the questionnaire. The average number of times of 

attending training courses was one. The average participation and attitude of villagers in 

watershed plans were at a high level. The regression analysis showed that participation by 

attitude has 29 percent variance. According to the achieved results of this study, it is 

recommended that villagers’ participation in design, implementation and evaluation of 

watershed plans be used by carefully planning and creating a favorable attitude in 

villagers. 
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