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بررسی دیدگاه آبخیزنشینان در اولویتبندی عوامل مؤثر
بر مشارکت ضعیف ایشان در طرحهای آبخیزداری
(بررسی موردی :حوزۀ آبخیز مراد آباد میمند ،استان فارس)
 سید مسعود سلیمانپور*؛ استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شیراز ،ایران.
 امین صالحپور جم؛ استادیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 علیاکبر نوروزی؛ دانشیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 ناصر خلیلی؛ کارشناس ارشد ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس ،شیراز ،ایران.

چکیده
اجرای طرحهای آبخيزداری بدون مشااار م مردچ دادان مق ن ودقدا ا اام .از این رو اولقیمبادی شااا ها و زیرشااا های مؤثر بر
مشار م ضعيف مردمی ،گامی مهم در مدیریم حقزاهای آبخيز ا م و میتقاود راهگشای اتخاذ تدابيری در را تای حذف مقاوع مشار تی
و مشااار م حدا یری آبخيزوشااياان در بروامهریزیها باشااد .به این ماظقر در این پژوهش اقداچ به برر اای دیدگاا آبخيزوشااياان در
اولقیمبادی عقامل مؤثر بر مشار م ضعيف ایشان در طرحهای آبخيزداری در حقزۀ آبخيز مراد آباد ميماد واقع در غرب ا تان ارس شدا
ا م ،به طقری ه این مهم پس از تکميل  72پر شوامه از رپر تان اوقار با ا تفادا از آزمقن  tو آزمقن واپارامتری ریدمن اوجاچ شد.
وتایج و شان داد از دیدگاا آبخيزو شياان به ترتيب شا های "اقتصادی"" ،آمقز شی -ترویجی"" ،طراحی -اجرایی" و "اجتماعی" دارای
بي شياه و مياۀ اولقیم در م شار م ضعيف آبخيزو شياان در طرحهای آبخيزداری در این حقزۀ آبخيز تعيين شدود .همداين مهمترین
زیرشا ها بر م شار م ضعيف آبخيزو شياان در طرحهای آبخيزداری در این حقزۀ آبخيز به ترتيب" :درآمد م ا اان حق ضه"" ،عدچ
تقجه به ويروی محلی در اجرای پروژاها (اشاتاا زایی)"" ،وادیدا گر تن درآمد برای آبخيزوشاياان بهعاقان اوگيزۀ اقتصاادی متاتميم در
اجرای طرحهای آبخيزداری" و "پایين بقدن اا س ااقاد و آگاهی" میباشااد .بر این ا اااس ،داماۀ ممادیر مياوگين رتدهها بين  6/93تا
"درآمد م ااا اان حقضااه" با مياوگين رتدۀ  10/25دارای بيشااترین اولقیم وتاادی و
 10/25متاير ا اامب به طقری ه زیرشااا
"دیربازدا بقدن طرحهای آبخيزداری" با مياوگين رتدۀ  6/93دارای مترین اولقیم وتدی در مشار م ضعيف آبخيزوشياان در
زیرشا
طرح های آبخيزداری در این حقضااه را به قد ا تصاااد دادود .باابراین به ماظقر مشااار م پایدار آبخيزوشااياان در طرحهای آبخيزداری
ضروری ا م وتدم به حل متائل اقتصادی ایشان و تدوین بروامۀ جامع آمقزش و ترویج اقداچ جدی صقرت گيرد.
کلید واژگان :آبخيزداری ،آبخيزوشياان ،اقتصادی ،اولقیمبادی ،مشار م
* وقیتادا متئق  :شمارا تماس+989173116983 :

Email: m.soleimanpour@yahoo.com
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 .1مقدمه
امروزا آبخيزهای ااارا ااار جهان با تهدید جدی برای
يفيم آب و ا ق اايتااتمهای آبی مقاجه هتااتاد [.]12
شک شدن دریادهها و تاالبها ،ا م قح فراهای
آب زیرزميای ،شااقر شاادن اراضاای و تشاادید رآیادهای
ب يا بانزایی ،ای جاد اوقن های ریزگرد ،تاييرات اربری
اراضی ،ر ایش شدید و وققع يالبهای متعدد از جمله
متااائلی هتااتاد ه بياوگر عدچ اعما مدیریم صااحيس بر
ماابع طديعی و در وتيجه ایجاد و ضعيم بحراوی آنها ا م
[ .]17با تقجه به اهميم حفاظم از ماابع طديعی ،تدوین
راهدرد های ح فا ظم و بهرابرداری پا یدار از این م اابع به
عاقان ضرورتی بايادی بيش از پيش اح تاس میگردد .به
این دالیاال ،حفو وضاااعياام اقوی حقزاهااای آبخيز و
جلقگيری از تخریب بيشااتر ،جز با مشااار م عا  ،پایدار و
همه جاودۀ آبخيزوشاااياان امکان پذیر وخقاهد بقد [ .]26در
این بين ،عدچ تق جه به مشاااار م ذیوف عان در اجرای
بتاااياری از طرح های ماابع طديعی و آبخيزداری ،اهش
اوگيزۀ آتی جقامع رو تایی در مراحل پس از اجرای طرحها،
به ویژا حفاظم از آنها را به دودا دا شته ا م ،به طقری
ه تجربۀ شقرهای مختلف حا ی از آن ا م ه عاليم
دولم ها به تاهایی ارایی الزچ را وداشاااته و تدوین یک
بروامۀ راهدردی راگير و ي تتمی در این زمياه ضروری
ا م [ .]9پژوهشهای داد الۀ ا ير وشان دادا ا م ه
اجرای طرحهای آبخيزداری بدون مشار م و همراهی مردچ
دادان مق ن ودقدا ا اام .از این رو رهيا م مشااار تی در
اجرای طرح های آبخيزداری به عاقان یک راهکار پایدار از
دهۀ هفتاد شمتی تق ط وزارت جهاد ازودگی وقم برای
تق عۀ عاليمهای آبخيزداری مد وظر قرار گر ته ا م [.]6
وکتۀ قابل تقجه آن ا ااام ه مشاااار م مردچ در اجرای
طرحهای آبخيزداری به عقامل متعددی بتاتگی دارد و وقع
وگرش مردچ به عال يم های آبخيزداری یکی از این عقامل
میباشاااد .به همين دليل در مدیریم یکپاردۀ حقزاهای
آبخيز ،تقجه به وگرش آبخيزوشياان از مقارد بتيار ضروری
و مهم ا م [ 5و  .]7وکتۀ دیگر آن ه ب تياری از پروژاها

وظير پروژاهای حفو و احياء ماابع طديعی به دليل ماهيم
آن ها ه بلاد مدت هتاااتاد طديعتاا بایتاااتی از طرین
رآی اد های مشااااار تی به مرح لۀ اجرا درآی اد [ .]1در
صاقد تعریف مشاار م تعاریف زیادی ارائه شادا ا ام
[ ]23[ .]21مشاااار م را رآیادی میداود ه از طرین آن
ا راد ،گرواها و ااازمانها ومش عالی را در اتخاذ و اجرای
تصااميماتی ایفا می ااد ه به طقر متااتميم بر روی آنها
تأثيرگذار ا اام .مشااار م به طقر معمق در ااه اا س
"مشاااار م در تدوین و طراحی بروامهها"" ،مشاااار م در
اجرا و پيادا اااازی بروامهها" و در وهایم "مشاااار م در
ارز شيابی و برر ی وتایج و پيامدهای حا صل از اجرای یک
بروامه یا طرح اد" مقرد تقجه قرار میگيرد [ .]30به هر
حا  ،صرف وظر از تعاریف مختلف م شار م ،تماچ محممان
و صاحبوظران بر این باورود ه د الم و م شار م ا راد و
گرواهای محلی در جقامع رو تایی در پروژاها و طرحهای
آبخيزداری میتقاود مزایای راواوی را به همراا دا شته با شد
[ 24 ،23 ،20 ،8و  .]25اعتماد بر این ا ااام ه از طرین
اااهيم ردن مردچ محلی در رآی اد مدیر یم آبخيز ها،
مهارت های ای و تحليلی بهرابرداران بهدقد می یابدب حتی
با تق جه به دگقوگی اجرا ،م اا ع طرح ها میتقا ود راتر از
تمقیم ااارمایۀ اوتااااوی بقدا و ماجر به تمقیم ااارمایۀ
اجتماعی و اوتجاچ اجتماعی ويز گردد [ 23 ،22و .]24
[ ]29مق ن بقدن بروامههای تق عۀ پایدار و م شار م
مردمی را ماقط بااه جمعآوری ماظم اطالعااات محلی
تق ط مردچ ،تايير ا تار و باورهای وظاچ اداری شقر،
تصاااق یب و اجرای بر وا مه های تق ااا عۀ ملی ،آمقزش و
اطالعر ااااوی مداوچ و اوجاچ م العات و تحميمات تکميلی
اعالچ رد .یا ته های پژوهش [ ]18در حقزا های آبخيز
ا ااتان ارس وشااان داد عقامل اقتصااادی شااامل :غير
اقتصااااادی بقدن طرح های آبخيزداری ،مدقد اعت دارات
مقرد و ياز برای اجرای طرح ها ،دیر بازدا بقدن طرح های
آبخيزداری و عدچ تمکن مالی برای مشاااار م ،مهمترین
مقاوع مشار م بهرابرداران در طرحهای آبخيزداری بقدود.
وتایج [ ]28در برر ااای عقامل مؤثر بر ميزان مشاااار م
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رو اااتایيان در طرح های آبخيزداری ما مۀ جير م ويز
وتایج وشان داد ميزان مشار م با س تحصيالت ،تعداد
داچ ،ااان ،ماابع اطالعاتی و ميزان درآمد راب ۀ میدم و
معایداری دارد ]16[ .مهمترین عقاماال مؤثر بر ميزان
مشاااار م رو اااتائيان در طرحهای آبخيزداری را عقامل
ادرا ی ،ردی ،ارت داطی -اطال عاتی و اقتصااااادی اعالچ
ردود .یا تههای [ ]11در تحليل عقامل مؤثر در مشار م

مهاجرت و بيکاری وداشااته ا اام .وتایج پژوهش [ ]19در
ما مۀ زولقلاد ا تان قآزوالواتا آ ریمای جاقبی وشان داد
مدان بقدجه و محدودیمهای مالی ،ماابع محدود زمين و
ااا س پایين اااقاد و آگاهی در این ما مه از مهمترین
عقامل مؤثر بر عدچ مشار م مردچ در طرحهای شاورزی
و م اابع طديعی بقد ود .یا ته های [ ]13در حقزۀ آبخيز
ويشيدتتق واقع در ا تان هق ایدا ژاپن وشان داد مق ميم

رو اااتااایيااان در طرحهااای آب خيزداری حقزۀ آب خيز
مشکيندای ا تان اردبيل وشان داد بين ميزان مشار م
مردچ در مراحاال مختلف طرح آبخيزداری بااا عقاماال
اقتصادی و اجتماعی راب ۀ میدم و معایداری وجقد دارد.
[ ]4ويز اجرای طرح های آبخيزداری در بيشاااتر م ااطن
شااقر را اادب ایجاد اشااتاا  ،اهش مهاجرت ،ا زایش
ااا س آگاهی ،بهدقد معيشااام اوقارهای رو اااتایی و

بروامه ها در این حقزۀ آبخيز به ااادب مشاااار م عا ،
داوطلداوه و هماهاگ آبخيزوشاااياان و همراهی متاااتمر
دولم محلی بقدا ا م ]27[ .در پژوه شی در حقزۀ آبخيز
پارایا واقع در شااما شاارقی برزیل ،مهمترین مشااکل در
مدیریم حقزا های آبخيز را به دل يل ذیوف عان مت عدد با
زمياه های مختلف کری ،اقتصاااادی ،اجتماعی و تضااااد
ماا ع میداواد .به این ماظقر ،مشااار م تماچ ذیوفعان و

مشاااار م آن ها در این طرح ها و طرح های آیادا اعالچ
ردود .وتایج [ ]14در برر ااای مشاااار مپذیری جقامع
رو اااتایی در پروژاهای آبخيزداری و اتر ااايالب در
رو اااتاهای شاااهر اااتان لخا وشاااان داد طرحهای

آبخيزوشياان را تاها راهکار حل این مشکل اعالچ می ااد
و اعالچ ردود :تا زماوی ه ماا ع واقعی و مشاااروع تماچ
ا اان در حقزاهای آبخيز به طقر عادالوه و متاوی مقرد
تقجه بروامهریزان قرار وگيرد و همۀ ای شان به طقر م تاوی

آبخيزداری (مکاويکی و بيقلقژیکی) اجرا شدا در این حقزۀ
آبخيز ،باعث بهدقد وضااعيم ر اهی و آمقزشاای ااا اان،
ا زا یش ااا س آگااا هی ب هرا برداران ،ا زا یش م يزان
ر ضایممادی ا اان ،ا زایش م شار م مردچ در اجرای
پروژا ها و ایجاد اوگيزا برای همکاری در اجرای طرح های
آتی بين مردچ شااادا ا ااام .یا ته های [ ]2در وقاحی
رو تایی شهر تان بابل بياوگر عدچ تأثير اجرای پروژاهای
بزرگ آبخيزداری با تأثير بلادمدت بر يف يم زودگی در
وقاحی رو ااا تایی داشااام .به عالوا پروژا های ق دک
بيقلقژیکی ه تأثير عيای و محتاااق ااای بر عاليمهای
معي شتی دارود بي شتر بر س يفيم زودگی رو تایيان
تأثير داشاااته ا ااام .وتایج پژوهش [ ]15در حقزۀ آبخيز
قرا شيران شهر تان وير ا تان اردبيل و شان داد اثرات
طرحهای ماابع طديعی و آبخيزداری اجرا شدا با مشار م
بهرابرداران باعث حل معضااال ااايل و بهدقد وضاااعيم
اقتصاااادی بهرابرداران شااادا اما تأثير داداوی بر اهش

در امقر مدیریم حقزاهای آبخيز م شار م ودا شته با شادب
ومیتقان شاااهد حفو ماابع آب و او و تحمن تق ااعۀ
پایدار بقد .وتایج پژوهش [ ]3در  9ما مه از شقر اتيقپی
وشااان داد بين  84تا  90درصااد اوقارها و ااازمانهای
مردچوهاد ،تمایل قد را برای پردا م هزیاههای اضاااا ی
به ماظقر اجرای طرح های آبخيزداری اعالچ رد ودب زیرا
ایشااان معتمد بقدود مشااار م در پردا م هزیاۀ اجرای
طرحهای آبخيزداری باعث بهدقد شااارایط زودگی و آیادۀ
آوان قاهد شد.
بيان این وکته ضروری ا م ه مشار م زماوی اثرگذار
قاهد بقد ه وه تاها در حد تعاریف و واژگان ،بلکه به طقر
واقعی در تماچ ابعاد و جادههای مربقط به حقزاهای آبخيز،
به صاااقرتی پایدار و هماهاگ صاااقرت پذیرد .باابراین یک
مشااار م همهجاوده شااامل مشااار م در تصااميمگيری،
مشاااار م در اجرا ،مشاااار م در اااهم بردن از ماابع و
م شار م در وظارت و وگهداری از طرحها میبا شد .تر يب
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این دهار وقع مشااار م و زمياه ااازی برای بالفعل شاادن
آن ها ت حم هر اصااا الحی (اوجمن محلی ،ت عاووی و،)...
راهکار و قالدی برای تق ااعۀ مشااار م مردمی در طرحهای
آبخيزداری میبا شد [ .]10به ماظقر حل م تائل ققالذ ر،
اولقیمبادی شا ها و زیر شا های مؤثر بر م شار م
ضااعيف مردمی ،گامی اصااقلی در در ۀ مدیریم مردچوهاد
آبخيزداری و مدیریم شای تتۀ حق ضهها ا مب بهطقری ه

آگاهاوه و عامداوه مشاار م ااد و در معضاالت واشای از
اجرای طرح به یاری صاحبوظران بشتابادب این امر ممکن
ويتم مگر آن ه آوان به طقر ملمقس مزایای بروامهریزی
را احتاااس ااد [ ]9و وظرات ایشااان در تمامی مراحل
طرحها ،مد وظر قرار گيرد .به این ماظقر ،پژوهش حاضر با
هدف اولق یمب ادی عقا مل مؤثر بر مشاااار م ضاااعيف
آبخيزو شياان در طرحهای آبخيزداری در حقزۀ آبخيز مراد

شاا م عقامل و اولقیمبادیهای مربقطه راهگ شای اتخاذ
تدابيری در را اااتای حذف مقاوع مشاااار تی ذیوفعان و
مشااار م حدا یری ااا اان حقضااه در بروامهریزیهای
مدیریم جامع و ارآمد حقزا های آبخيز ا ااام .تقجه به
مشااار م ذیوفعان و شاااا ااایی و مرتفع ااا تن مقاوع
تحمن آن در اجرای طرح های م اابع طديعی و آبخيزداری،
امکان بر قرداری از پتاو تيلهای کری ،اجرایی ،وظارتی و

آباد ميماد ا ااتان ارس وتاادم به این مهم اقداچ ومقدا
ا م.

داوش بقمی جقامع محلی را در مرا حل مختلف م ال عاتی،
اجرایی ،ارزیابی و وگهداشم و حفاظم آتی طرحها را راهم
می اد .این متأله ضمن اهش هزیاههای اجرایی ،ضامن
مق ميم و اجرای مؤثرتر طرحها قاهد بقد [.]26
با عاایم به مقارد قق میتقان بيان داشااام ،امروزا،
"تق عۀ م شار تی" همگاچ با مفاهيم جدید در این حقزا
تاييرات ااا تاری یا ته ا اامب این تاييرات ،زمياههای
اجت ماعی ،عمل ياتی و ويز ارز یابی اش ها و عملکرد های
مردچ را در اجرای طرحها و پروژاها متأثر ااا ته و آنها
را دربرگر ته ا اام .از این ماظر" ،تق ااعۀ مشااار تی" به
مازلۀ اصااالی بايادین برای ليۀ بروامهریزیهای تق اااعه
م رح ا ااام و در ل يۀ رآی ادهای آن ،مردچ به عاقان
محقر و حتی طراح تالشهای تق اااعه مد وظر هتاااتادب
د ااااما ودر اران ويز وظراا و عمالا آن ها را در این راا
مشاااار م میدهاد .در روود وقین بروامهریزی تق اااعه،
مفاهيم بروامهریزی هدایم شاادا و متمر ز ه راا ارهای
آن صر اا تق ط ت صميمگيران به شکل قالدی و از "باال به
پایين" طراحی و اجرا می شقد ،روگ میبازد و متخصصان
ويز از بيرون به اتر اوحصاری طرحها ومیپردازود .هدف
آن ا ااام ه مردچ گاچ به گاچ در ليۀ مراحل تق اااعه

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حقزۀ آبخيز مراد آ باد ميم اد با متااااا حم 113/9
يلقمتر مربع در مققع يم جارا يایی  52 34 17تا
 52 49 10ثاويۀ طق شااارقی ،و  28 03 10تا
 28 55 55ثاويۀ عرض شمالی ،در غرب ا تان ارس
واقع شدا ا م (شکل .)1

 .2.2روش تحقیق
در حقزۀ آبخيز مراد آباد تعداد دهار رو ااتا به شاارح
جدو ( )1واقع شدا ا م .این آمار با حضقر در ما مه و
دریا م آمار دقين جمع يم و اوقار از اوۀ بهداشااام
رو ااتاهای متااتمر در این حقزۀ آبخيز به د اام آمد .به
طقری ه با تق جه به ت عداد  1052وفر جمع يم و 265
اوقار در این دهار رو تا ،به ماظقر تعيين تعداد صحيس
ومقوه ،با ا تفادا از رمق ق ران (با ای دا در صد)،
تعداد  72وفر از آبخيزوشاااياان ( ه عمدتاا ااارپر اااتان
اوقارها بقدود) به طقر امالا ت صاد ی برای اوجاچ م صاحدۀ
حضاااقری به عاقان تعداد ومقوه های این پژوهش اوتخاب
شاادود .همچاين به ماظقر پایایی پر ااشاااامه از ضااریب
آل فای روو داخ ا ااات فادا شاااد .با تق جه به م مدار آن
( ،)KS= 0.81پر شاامه از پایایی ماا دی بر قردار ا م.

983

برر ی دیدگاا آبخيزوشياان در اولقیمبادی عقامل مؤثر بر...

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوزۀ آبخیز مراد آباد میمند استان فارس

جدول  .1تعداد جمعیت و خانوارهای روستاهای واقع در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
واچ رو تا

جمعيم (وفر)

تعداد اوقار (وفر)

بای فرو

283

77

جاوی آباد

137

36

عزیر آباد

64

14

مراد آباد

568

138

جمع ل

1052

265

در ادامه مراحل این پژوهش به شرح زیر میباشد:
ها و زیر
الف -شااا اا اااایی و طد مهب ادی شاااا
شا های مؤثر بر مشار م ضعيف آبخيزوشياان:
عقا مل مت عددی میتقاو اد بر مشااااار م ضاااعيف
آبخيزوشاااياان :در طرح های آبخيزداری د الم داشاااته
باشاد ه این عقامل قابل طدمهبادی در غالب شا ها و
زیرشااا های مربقطهاود .تقضاايس این ه شااا ها و
زیرشااا های اوتخاب شاادا در این پژوهش ،مدتای بر
م العات تابخاوهای ،پر ااش از ارشاااا ااان درا و ويز
مراجعه به ما مۀ مقرد م العه و مصااااحدۀ حضاااقری با

و طدمهبادی

آبخيزو شياان و بهرابرداران ما مه م شخ
شدود.
ب -اولقیمبادی شاا ها و زیرشاا های مؤثر بر
مشار م ضعيف آبخيزوشياان:
به این ماظقر پس از مشاااخ ومقدن شاااا ها و
زیر شا های مؤثر بر م شار م ضعيف آبخيزو شياان در
طرحهای آبخيزداری و طدمهبادی در غالب شاااا های
مربقطه ،روایی پر شوامه به تأیيد وهایی ر يد .تق ضيس
این ه مشاااکالت مربقط به هر "شاااا " ،به عاقان
"زیرشا " در وظر گر ته شد .متايرهای پر شوامه در
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رتدهبادی و همچاين ممایتۀ مياوگين رتدهبادی گرواهای
مختلف ا تفادا شد .شایان ذ ر ا م تماچ این مراحل در
ورچا زار ( SPSSوتخۀ  )23اوجاچ شد.

این پژوهش ،از وقع متايرهای ترتيدی -يفی و ما دن با
طيف ليکرت ( يلی م ( ،)1م ( ،)2متق اااط ( ،)3زیاد
( )4و يلیز یاد ( ))5مدتای به روش د گذاری د اد
پا ااخی بقد .ااپس به ماظقر برر اای پایایی یا قابليم
اعت ماد ابزار ا ودازاگيری (پر اااشااا اا مه) از روش آل فای
رووداخ ا تفادا شد و با ا تفادا از رمق ق ران اقداچ
به تعيين صااحيس (اصااقلی) ومقوه شااد .پس از تکميل و

 .3نتایج
 .1.3عوامل جمعیتشناختی

تجميع پر ااشاااامهها و به ماظقر تعيين اهميم آنها از
آزمقن  tیک جمعيتی با مياوگين  3ا تفادا شد .پس با
با
ا تفادا از ضرایب همد تتگی ،ارتداط بين هر شا
زیرشاااا های آن مشاااخ شاااد و در اوتها به ماظقر
اولقیمبادی شااا ها و زیرشااا های مؤثر ،از آزمقن
واپارامتری ریدمن برای تجزیۀ واریاوس دو طر ه از طرین

به ماظقر تعيين پرا اش جاتااايم گرواهای اااای،
شاااالی و تحصااايالت پا ااا دهادگان ،از جدو راواوی
ا تفادا شد ه وتایج آن به شرح زیر میباشد:
همانگقوه ه از جدو ( )2مشخ ا م  81/9درصد
از پا دهادگان مرد و  18/1درصد زن بقدااود.

جدول  .2فراوانی نسبی جنسیت آبخیزنشینان پاسخدهنده در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
جاتيم
زن
مرد
ل

درصد
18/1
81/9
100

تعداد
13
59
72

 40ا ا م و مترین گروا ای ،با  1/4درصد راواوی،
مربقط به ا راد بيش از  70ا میباشد.

وتایج جدو ( )3حا ی از آن ا م ه بيشترین درصد
گروا اای ،با  30/6درصاد راواوی ،مربقط به ا راد  31تا

جدول  .3فراوانی نسبی گروههای سنی آبخیزنشینان پاسخدهنده در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
گرواهای ای ( ا )

تعداد

درصد

قدکتر از 20
 21تا 30
 31تا 40
 41تا 50
 51تا 60
 61تا 70
بيشتر از 70
ل

0
12
22
18
9
10
1
72

0
16/7
30/6
25/0
12/5
13/9
1/4
100

با تقجه به جدو ( )4در می یابيم ه  34/7درصاااد
ا راد پا دهادا شاورز بقدااود ،بيکاران و ارمادان ويز

به ترتيب مترین درصاااد راواوی را به قد ا تصااااد
دادااود.
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جدول  .4فراوانی نسبی گروههای شغلی آبخیزنشینان پاسخدهنده در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
گرواهای شالی

تعداد

درصد

بيکار
آزاد
اوهدار
دامدار
ارماد
شاورز
ل

1
14
15
13
4
25
72

1/4
19/4
20/8
18/1
5/6
34/7
100

درصاااد از ا راد ،دارای مدرو تحصااايلی باالتر از دیپلم
بقدااود ه و شان از س تمریداا ضعيف تح صيلی در این
ما مه دارد.

وتااایج جاادو ( )5وشااااان میدهااد از وظر ميزان
تح صيالت ،بي شترین ا راد با  31/9در صد راواوی ،دارای
مدرو تحصيلی يکل بقدااودب در صقرتی ه جمعاا 11/1

جدول  .5فراوانی نسبی میزان تحصیالت آبخیزنشینان پاسخدهنده در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
ميزان تحصيالت

تعداد

درصد

بی قاد
ابتدایی
يکل
دیپلم
ققدیپلم
ليتاوس
ققليتاوس
ل

10
11
23
20
1
6
1
72

13/9
15/3
31/9
27/8
1/4
8/3
1/4
100

با برر اای ماابع مرتدط دا لی و ارجی و مصاااحدۀ
حضااقری با ارشاااا ااان درا و جقامع محلی در ا ااتان
ارس ،مشاااخ شاااد ه عقامل متعددی میتقاواد بر
مشااار م ضااعيف آبخيزوشااياان در طرحهای آبخيزداری
مؤثر با شاد ه پس از گردآوری آنها ،این عقامل در قالب
شا ها و زیر شا ها طدمهبادی شدود ه وتایج آن
در جدو ( )6ارائه شدا ا م.
 .2.3آزمون t

به ماظقر تعيين اهميم شااا ها و زیرشااا ها از
دیدگاا آبخيزوشااياان ،از آزمقن  tیک جمعيتی با مياوگين
 3در ورچا زار ( SPSSوتخۀ  )23ا تفادا شد ه وتایج آن

در جدو زیر ارائه شدا ا م.
با تق جه به م مدار  tو معایداری آن در ااا س یک
درصاااد ،مشاااخ میشاااقد از دیدگاا آبخيزوشاااياان،
"درآمد م ا اان حق ضه" دارای بي شترین
زیر شا
"اقت صادی ويز مياوگين بي شتری
مياوگين ا م ،شا
وتدم به ایر زیرشا ها داشته و در اولقیم بعدی قرار
دارد (جدو .)7
با تقجه به جدو ( ،)8ممدار  tو معایداری در اا س
یک درصااد ،مشااخ میشااقد از دیدگاا آبخيزوشااياان،
زیرشاااا "پایين بقدن ااا س اااقاد و آگاهی" دارای
اهميم بيشتری وتدم به ایر پر شها (گقیهها) ا م و
"عدچ اعتماد
"اجتماعی" و زیر شا
پس از آن شا
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"طراحی -اجرایی" و زیرشا های
آن به ترتيب ،شا
" عدچ تقجه به وظرات و پيشااااهادهای آبخيزوشاااياان در
مرا حل مختلف و ياز ااااجی ،طراحی و اجرای پروژا های
آبخيزداری"" ،تمر ز قدرت تصاااميمگيری در مر ز" و
" عدچ تقجه به اااازمان های غير دولتی ( ااامن ها) در
بر وا مهریزی های آبخيزداری" در ردا های ب عدی اهم يم
قرار دارود.

وتاادم به وتایج و اثربخشاای پروژاها" در رداهای دوچ و
"ا تال ات
قچ قرار دارود .از دیدگاا ای شان ،زیر شا
ققمی و محلی" ويز در حد متق ط ارزیابی شدا ا م.
با تقجه به جدو ( ،)9ممدار  tو معایداری در اا س
یک درصااد ،مشااخ میشااقد از دیدگاا آبخيزوشااياان
"عدچ تقجه به ويروی محلی در اجرای پروژاها
زیر شا
(اشاااتاا زایی)" با ا تالف قابل مالحظهای دارای اهميم
بيشتری وتدم به ایر پر شها (گقیهها) ا م و پس از

جدول  .6شاخصها و زیرشاخصهای مؤثر بر مشارکت ضعیف آبخیزنشینان در طرحهای آبخیزداری
شا

عالمم ا تصاری

زیرشا

اقتصادی

وادیدا گر تن درآمد برای مردچ به عاقان اوگيزۀ اقتصادی متتميم در اجرای طرحهای آبخيزداری
دیربازدا بقدن طرحهای آبخيزداری
درآمد م ا اان حقضه

اجتماعی

پایين بقدن س قاد و آگاهی
ا تال ات ققمی و محلی
عدچ اعتماد وتدم به وتایج و اثربخشی پروژاها

X1
X2
X3
X4
X5
X6

طراحی -اجرایی

تمر ز قدرت تصميمگيری در مر ز
عدچ تقجه به ويروی محلی در اجرای پروژاها (اشتاا زایی)
عدچ تقجه به ازمانهای غير دولتی ( منها) در بروامهریزیهای آبخيزداری
عدچ تقجه به وظرات و پيشاهادهای آبخيزوشياان در مراحل مختلف وياز اجی ،طراحی و اجرای پروژاهای آبخيزداری

آمقزشی -ترویجی

عدچ آمقزش ا اان حقضه در صقد طرحها و اهداف مربقطه
عدچ ا تفادا از گرواهای مروج بقمی

X7
X8
X9
X10
X11
X12

جدول  .7پارامترهای آماری و سطح معنیداری آزمون  tیک جمعیتی شاخص و زیرشاخصهای اقتصادی
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
پر شها (گقیهها)

مياوگين

اوحراف معيار

ای
ا تاودارد

ممدار t

س معایداری

"وادیدا گر تن درآمد برای مردچ
 ميزان اهميم زیرشابه عاقان اوگيزۀ اقتصادی متتميم در اجرای طرحهای
ايد؟
آبخيزداری" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

3/7500

1/03120

0/12153

6/17139

**

0/0000

"دیربازدا بقدن طرحهای
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
آبخيزداری" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

3/2500

0/98938

0/11660

2/14409

*0/03545

"درآمد م ا اان حقضه" را در
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
عدچ مشار م مردمی مشخ

3/8750

1/16205

0/13695

6/38926

**0/0000

3/8194

0/99755

0/11756

6/97028

**0/0000

 ميزان اهميم شاايد؟
مردمی مشخ

"اقتصادی" را در عدچ مشار م
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جدول  .8پارامترهای آماری و سطح معنیداری آزمون  tیک جمعیتی شاخص و زیرشاخصهای اجتماعی
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
پر شها (گقیهها)
"پایين بقدن
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
در عدچ مشار م مردمی مشخ

س قاد و آگاهی" را

مياوگين

اوحراف معيار

ای ا تاودارد

ممدار t

س معایداری

3/7917

1/14986

0/13551

5/84202

**0/0000

"ا تال ات ققمی و محلی" را در عدچ
ايد؟

3/1806

1/42736

0/16822

1/07335

0/28675ns

"عدچ اعتماد وتدم به وتایج و
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
اثربخشی پروژاها" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

3/4167

1/03120

0/12153

3/42855

**0/00101

3/3611

0/82744

0/09752

3/70313

**0/00042

 ميزان اهميم زیرشامشار م مردمی مشخ

"اجتماعی" را در عدچ مشار م مردمی

 ميزان اهميم شاايد؟
مشخ

جدول  .9پارامترهای آماری و سطح معنیداری آزمون  tیک جمعیتی شاخص و زیرشاخصهای طراحی -اجرایی
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
پر شها (گقیهها)

مياوگين

اوحراف معيار

"تمر ز قدرت تصميمگيری در مر ز"
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
را در عدچ مشار م مردمی مشخ

3/4722

1/16247

"عدچ تقجه به ويروی محلی در اجرای
 ميزان اهميم زیرشاپروژاها (اشتاا زایی)" را در عدچ مشار م مردمی مشخ
ايد؟

3/8889

0/95763

ای ا تاودارد
0/13700

0/11286

ممدار t
3/44693

7/87617

س معایداری
**0/00096
**

0/0000

"عدچ تقجه به ازمانهای غير دولتی
 ميزان اهميم زیرشا( منها) در بروامهریزیهای آبخيزداری" را در عدچ مشار م
ايد؟
مردمی مشخ

3/4028

1/08329

0/12767

3/15492

"عدچ تقجه به وظرات و پيشاهادهای
 ميزان اهميم زیرشاآبخيزوشياان در مراحل مختلف وياز اجی ،طراحی و اجرای
ايد؟
پروژاهای آبخيزداری" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

3/6111

1/01476

0/11959

5/11004

**0/0000

3/5694

0/91661

0/10802

5/27147

**0/0000

 ميزان اهميم شاايد؟
مردمی مشخ

"طراحی -اجرایی" را در عدچ مشار م

با تقجه به جدو ( ،)10ممدار  tو معایداری در س
و زیر شا های آمقز شی -ترویجی
یک در صد شا
مشاااخ میشاااقد از دیدگاا آبخيزوشاااياان ،شاااا
"آمقزشاای -ترویجی" دارای اهميم بيشااتری وتاادم به
ااایر پر ااشها (گقیهها) ا اام و پس از آن به ترتيب،
زیر شا های "عدچ ا تفادا از گرواهای مروج بقمی" و

**

0/00235

"عدچ آمقزش ا اان حقضه در صقد طرحها و اهداف
مربقطه" دارای اهميم بيشتری بقدااود.
اقت صادی
یا تهها مؤید این وکته ا م ه زیر شا
"درآمد م ا اان حق ضه" دارای بي شترین مياوگين در
اقتصاااادی و زیرشاااا های آن ا ااام.
بين شاااا
اجتماعی "پایين بقدن س قاد و آگاهی"
زیر شا
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اجتماعی و
ويز دارای اهميم بي شتری و تدم به شا
طراحی -اجرایی
زیرشااا های آن ا اام .زیرشااا
" عاادچ تقجااه بااه و يروی م ح لی در ا جرای پروژاهااا
(اشااات اا زایی)" ويز با ا تالف قا بل مالح ظهای دارای
طراحی -اجرایی و
اهميم بيشااتری وتاادم به شااا

"آمقز شی -ترویجی"
زیر شا های آن ا م و شا
دارای اهميم بيشااتری وتاادم به زیرشااا های قد
ا م .این وتایج ،وشاندهادۀ تعيين صحيس زیرشا های
مؤثر در این پژوهش دارد.

جدول  .10پارامترهای آماری و سطح معنیداری آزمون  tیک جمعیتی شاخص و زیرشاخصهای آموزشی -ترویجی
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
پر شها (گقیهها)

مياوگين

اوحراف معيار

ای ا تاودارد

ممدار t

س معایداری

"عدچ آمقزش ا اان حقضه در
 ميزان اهميم زیرشاصقد طرحها و اهداف مربقطه" را در عدچ مشار م مردمی
ايد؟
مشخ

3/4861

1/04804

0/12351

3/93570

**

"عدچ ا تفادا از گرواهای مروج
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
بقمی" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

3/5000

1/03461

0/12193

4/10071

**0/00011

3/6806

0/97614

0/11504

5/91584

**0/0000

 ميزان اهميم شاايد؟
مردمی مشخ

"آمقزشی -ترویجی" را در عدچ مشار م

 .3.3ضرایب همبستگی
با تقجه به جدو ( ،)11ارتداط بين شا
با زیرشااا

اقت صادی

های آن ،به طقر معایداری (در اا س یک

0/00019

در صد) ققی میبا شدب هر داد بي شترین راب ه با "وادیدا
گر تن درآمااد برای مردچ بااه عاقان اوگيزۀ اقتصااااادی
متتميم در اجرای طرحهای آبخيزداری" دیدا شد.

جدول  .11ضرایب همبستگی زیرشاخصهای اقتصادی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
پر شها (گقیهها)

ضریب همدتتگی

"وادیدا گر تن درآمد برای مردچ به عاقان اوگيزۀ اقتصادی متتميم در اجرای طرحهای آبخيزداری" را در
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
عدچ مشار م مردمی مشخ

0/624

 -ميزان اهميم زیرشا

"دیربازدا بقدن طرحهای آبخيزداری" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

 -ميزان اهميم زیرشا

"درآمد م ا اان حقضه" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

اجتماعی با
با تقجه به جدو  ،12ارتداط بين شا
زیرشاااا های آن ،به طقر معایداری (در ااا س یک

0/400

ايد؟

0/511

ايد؟

درصاااد) ققی می باشااادب هر د اد بيشاااترین راب ه با
"ا تال ات ققمی و محلی" دیدا شد.

جدول  .12ضرایب همبستگی زیرشاخصهای اجتماعی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
ضریب همدتتگی

پر شها (گقیهها)
س قاد و آگاهی" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

 -ميزان اهميم زیرشا

"پایين بقدن

 -ميزان اهميم زیرشا

"ا تال ات ققمی و محلی" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

 -ميزان اهميم زیرشا

"عدچ اعتماد وتدم به وتایج و اثربخشی پروژاها" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

0/410

ايد؟

0/538

ايد؟
ايد؟

0/328
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پاج درصاااد ققی میباشااادب هر داد بيشاااترین راب ه با
"تمر ز قدرت تصميمگيری در مر ز" دیدا شد.

طراحی-
با تقجه به جدو ( ،)13ارتداط بين شااا
اجرایی با زیر شا های آن ،به طقر معایداری در س

جدول  .13ضرایب همبستگی زیرشاخصهای طراحی -اجرایی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
ضریب همدتتگی

پر شها (گقیهها)
 -ميزان اهميم زیرشا

"تمر ز قدرت تصميمگيری در مر ز" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

 -ميزان اهميم زیرشا

"عدچ تقجه به ويروی محلی در اجرای پروژاها (اشتاا زایی)" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

 ميزان اهميم زیرشاايد؟
مردمی مشخ

0/520

ايد؟

0/332

ايد؟

"عدچ تقجه به ازمانهای غير دولتی ( منها) در بروامهریزیهای آبخيزداری" را در عدچ مشار م

0/393

" عدچ تقجه به وظرات و پيشاهادهای آبخيزوشياان در مراحل مختلف وياز اجی ،طراحی و اجرای
 ميزان اهميم زیرشاايد؟
پروژاهای آبخيزداری" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

آمقزشی-
با تقجه به جدو ( ،)14ارتداط بين شا
های آن ،به طقر معایداری (در
ترویجی با زیرشاااا

0/146

س یک در صد) ققی میبا شدب هر داد بي شترین راب ه
با "عدچ ا تفادا از گرواهای مروج بقمی" دیدا شد.

جدول  .14ضرایب همبستگی زیرشاخصهای آموزشی -ترویجی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
ضریب همدتتگی

پر شها (گقیهها)
 -ميزان اهميم زیرشا

"عدچ آمقزش ا اان حقضه در صقد طرحها و اهداف مربقطه" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

 -ميزان اهميم زیرشا

"عدچ ا تفادا از گرواهای مروج بقمی" را در عدچ مشار م مردمی مشخ

ايد؟

ايد؟

0/608

ها با یکدیگر در

شا ها و زیر شا
تفاوت معایداری دارود.
جدو ( )15و شان میدهد از دیدگاا آبخيزو شياان در
های "اقتصاااادی"،
این حقزۀ آبخيز ،به ترتيب شاااا
"آمقزشااای -ترویجی"" ،طراحی -اجرایی" و "اجتماعی"
به عاقان مهمترین شا های مؤثر بر م شار م ضعيف
آبخيزوشياان در طرحهای آبخيزداری تشخي دادا شدا
ا م.

 .4.3اولویتبندی شاخصها و زیرشاخصها
به ماظقر اولقیمبادی شاااا ها و زیرشاااا های
مؤثر بر مشاااار م ضاااعيف آبخيزوشاااياان در طرحهای
آبخيزداری از دیدگاا آبخيزوشاااياان در حقزۀ آبخيز مراد
آباد ا تان ارس از آزمقن واپارامتری ریدمن ا تفادا شد
ه وتایج آن در جدو های ( )15و ( )16ارائه شدا ا م.
با تقجه به ممدار مربع ای ( )61/947در مییابيم ه رتدۀ

جدول  .15اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر مشارکت ضعیف آبخیزنشینان در طرحهای آبخیزداری
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
شا

0/548

مياوگين رتده

اولقیم

اقتصادی

9/78

1

آمقزشی -ترویجی

8/85

2

طراحی -اجرایی

8/12

3

س یک در صد
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اجتماعی

4

7/50

ها بر
با تقجه به جدو ( ،)16مهمترین زیرشاااا
مشار م ضعيف آبخيزوشياان در طرحهای آبخيزداری در
حقزۀ آبخيز مراد آباد ا ااتان ارس به ترتيب" :درآمد م
ااا اان حقضااه"" ،عدچ تقجه به ويروی محلی در اجرای

 6/93تا  10/25متاير ا ااامب به طقری ه زیرشاااا
"درآمد م ا اان حقضه" با مياوگين رتدۀ  10/25دارای
"دیربازدا بقدن
بيشااترین اولقیم وتاادی و زیرشااا
طرحهااای آبخيزداری" بااا مياااوگين رتدااۀ  6/93دارای

پروژاها (ا شتاا زایی)"" ،وادیدا گر تن درآمد برای مردچ
بهعاقان اوگيزۀ اقتصاااادی متاااتميم در اجرای طرحهای
آبخيزداری" و " پایين بقدن ااا س اااقاد و آ گاهی"
میبا شد .بر این ا اس ،داماۀ ممادیر مياوگين رتدهها بين

مترین اولقیم و تدی در م شار م ضعيف آبخيزو شياان
در طرحهای آبخيزداری در این حقضه را به قد ا تصاد
دادود.

جدول  .16اولویتبندی زیرشاخصهای مؤثر بر مشارکت ضعیف آبخیزنشینان در طرحهای آبخیزداری
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزۀ آبخیز مراد آباد استان فارس
عالمم ا تصاری

مياوگين رتده

اولقیم

زیرشا
درآمد م ا اان حقضه

X3

10/25

1

عدچ تقجه به ويروی محلی در اجرای پروژاها (اشتاا زایی)
وادیدا گر تن درآمد برای مردچ به عاقان اوگيزۀ اقتصادی متتميم در اجرای طرحهای آبخيزداری

X8

10/06
9/54

2
3

X4

9/51

4

عدچ تقجه به وظرات و پيشاهادهای آبخيزوشياان در مراحل مختلف وياز اجی ،طراحی و اجرای
پروژاهای آبخيزداری

X10

8/63

5

تمر ز قدرت تصميمگيری در مر ز

X7

8/19

6

عدچ آمقزش ا اان حقضه در صقد طرحها و اهداف مربقطه
عدچ ا تفادا از گرواهای مروج بقمی

X11

8/08
7/98

7
8

پایين بقدن

س قاد و آگاهی

X1

X12

عدچ اعتماد وتدم به وتایج و اثربخشی پروژاها

X6

7/75

9

عدچ تقجه به ازمانهای غير دولتی ( منها) در بروامهریزیهای آبخيزداری

X9

7/49

10

ا تال ات ققمی و محلی

X5

7/35

11

دیربازدا بقدن طرحهای آبخيزداری

X2

6/93

12

 .4بحث و نتیجهگیری
وتایج اولقیمبادی شا ها و زیرشا های مؤثر بر
م شار م ضعيف آبخيزو شياان در طرحهای آبخيزداری از
دیدگاا ایشاااان در حقزۀ آبخيز مراد آباد ميماد ا اااتان
ارس ه تق ااط آزمقن واپارامتری ریدمن به د اام آمد
وشاااان داد این شاااا ها و زیرشاااا ها در مجمقع
 61/947در صد از ميزان م شار م را تديين می ااد و به
ترتيب شااا های "اقتصااادی"" ،آمقزشاای -ترویجی"،
"طراحی -اجرایی" و "اجتماااعی" بااه عاقان مهمترین

شااا های مؤثر بر مشااار م ضااعيف آبخيزوشااياان در
طرحهای آبخيزداری تشخي دادا شد .این وکته مؤید آن
ا ااام ه وضاااعيم اقتصاااادی مقجقد ،اثر متاااتميم بر
مشااار م ضااعيف آبخيزوشااياان دارد .همچاين از دیدگاا
ایشاااان ،مهمترین زیرشاااا ها بر مشاااار م ضاااعيف
آبخيزوشااياان در طرحهای آبخيزداری در این حقزۀ آبخيز
به ترتيب" :درآمد م اااا اان حقضاااه"" ،عدچ تقجه به
ويروی محلی در اجرای پروژاها (اشاااتاا زایی)"" ،وادیدا
گر تن درآمااد برای مردچ بااه عاقان اوگيزۀ اقتصااااادی

برر ی دیدگاا آبخيزوشياان در اولقیمبادی عقامل مؤثر بر...
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متااتميم در اجرای طرحهای آبخيزداری" و "پایين بقدن
ا س ااقاد و آگاهی" میباشااد .همانطقر ه مشااخ
"اقتصاااادی" در این
ا ااام زیرشاااا های شاااا
رتدهبادی ويز قد را به وضاااقح وشاااان میدهد و به این
دب الزچ ا م بروامهریزان و تدم به ارائهی رااحلهای
ا ا ی در حل این مع ضل (اقت صادی) برای آبخيزو شياان
ا قداچ های ویژاای او جاچ ده اد .عدچ تق جه جدی به

ااقاد و ا س تحصاايالت وتایج این پژوهش با یا تههای
بتاااياری از محممان از جمله [ 19 ،16و  ]28همرا اااتا
ا م ه وشان از اهميم این متأله ويز دارد.
باابراین بهدقد عملکرد در طرح های آبخيزداری زماوی
محمن قاهد شااد ه آبخيزوشااياان به تعيين مشااکالت
مک ا اد ،اولق یم ها را تعيين و مای اد ،ااوری ها و
ااايا ااامها را اوتخاب و وظارت و ارزیابی اثرات را اوجاچ

"ا تال ات ققمی و محلی" و اوتخاب آن به
زیرشاااا
مقرد
عاقان اولق یم یازدهم در بين دوازدا زیرشاااا
برر اای بتاايار حائز اهميم ا اام و وکات راواوی را ارائه
میدهد .در واقع آبخيزوشياان این حقضه ،علیرغم داشتن
ا تال ات ققمی و محلی ،این عامل را به عاقان ا تقری
اثرگذار اعالچ وکردااود و وشان از این مقضقع دارد ه برای
مشار م در امقر آبخيزداری ،در صقرت متاعد بقدن ایر

دهاد .باابراین م شار م پایدار دب ارتماء تقاومادیها و
بهراوری بهياااه از تماااچ امکاااوااات و ماااابع مقجقد در
حقزا های آبخيز میشاااقد .ج هم و يل به این مهم ،از
مهمترین ا قدا ماتی ه میتقان در را ااا تای ر ع مقاوع
مشااار م پایدار آبخيزوشااياان در طرحهای آبخيزداری به
اوجاچ ر اااود ،شاااا ااایی و اولقیمبادی عقاملی ا اام ه
باعث مشار م ضعيف ایشان در این طرحها میشقد.

شرایط (به ویژا اقتصادی) ،این مقرد بتيار واديز و م اثر
قا هد بقد .عالوا بر این ،عدچ تق جه به زیر شااااا
"دیر بازدا بقدن طرح های آبخيزداری" و قرار گر تن این
به عاقان آ رین اولقیم (داوزادهم) ويز ب تيار
زیر شا

بااا تقجااه بااه وتااایج این پژوهش ،ارائ اۀ وکتااههااا و
پيشاهادهای زیر ضروری به وظر میر د:
 در تصاااميمگيری ها و بر وا مهریزی ها در حقزا هایآبخيز باید به قا ااتههای آبخيزوشااياان ه جامعۀ هدف

مهم و قابل تأمل ا ااام و مداحث راواوی را ارائه میدهد.
این یا ته وشااااندهادۀ آن ا ااام ه آبخيزوشاااياان در
مداحث آبخيزداری ،دیربازدا بقدن این طرحها را به عاقان
ا تقری اثرگذار اعالچ وکردااود .باابراین در صاااقرتی ه
ااایر شاارایط (به ویژا اقتصااادی) ،در مداحث مشااار تی
برای مردچ راهم شقدب ای شان حا ضرود و تدم به صرف
زمان ويز اقداچ ااد و واقف بر این مقضاااقع هتاااتاد ه
"اثرگذاری م لقب ،وياز به صرف زمان دارد".
وتایج این پژوهش در زمياۀ مداحث اقتصادی و اهميم
آن با وتایج بتاااياری از محممان از جمله [ 19 ،18 ،11و
 ]26م ابمم دارد ه وشاااان از اهميم بيشاااتر متاااائل
اقتصاااادی در ممایتاااه با اااایر مقارد ا ااام .همچاين
یا تههای این تحمين در اهميم متائل آمقزشی -ترویجی
با وتایج بتااياری از پژوهشااگران از جمله [ 26 ،16و ]30
هم قاوی دارد ه اهميم این مقضقع را ويز وشان میدهد.
اجتماعی و به ویژا و ضعيم
در صقد اهميم شا

هتتاد به طقر جدی تقجه ویژا شقد.
 به این وکته تقجه شاااقد ه "شاااکتااام طرحها وپروژا های اجرا شااادا در حقزا های آبخيز و یا مق م يم
مم عی آنها گقیای یک مشااکل ليدی ا اام و آن عدچ
مشار م بهرابرداران در مدیریم و تق عۀ حقزاهای آبخيز
ا م".
 هيچ رد یا گروهی از آبخيزوشاااياان ودایتاااتی ازبروامهها و عاليمهای مشار ممداراوه در پهاۀ آبخيز اار
گذاشته شقد.
 ایجاد ا تار ماا ب برای جذب حدا یری مشار مز وان به عاقان ويمی از جمع يم مؤثر ،عا و پق یای
حقزاهای آبخيز ،از طرین برگزاری ارگااهای آمقزشاای و
تقاوماد اااازی زوان اقداچ رد .در این صاااقد ،تمقیم
اوجمن ها و ااااز مان های ز وان رو ااا تایی و وا گذاری
متئقليم به ایشان با هدف مشار م هر ده بيشتر ایشان
ضروری ا م.
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 ارت ماء ااا س آ گاهی های عمقمی جقامع محلی ازطرین وياز اجی آمقز شی و تدوین بروامههای آمقز شی و
ترویجی ،تهيۀ بروامههای رادیق تلقیزیقوی مرتدط با مداحث
آبخيزداری ،شاا ایی طرحهای مق ن و الگقیی و ا تفادا
از آنها در آمقزش ،قرار دادن مفاهيم و اصااق آبخيزداری
در تب در ااای داوشآمقزان ،برگزاری ااامي اار ها و
جشااااقارا های مختلف محلی به ماظقر آ گاهی و ترویج
آبخيزوشياان و. ...
باالبردن ظر يم ااازمانها و تشااکلهای مردمی ،به
طقری ه این اااااز مان ها بتقاو اد به عاقان م جاری
ارائهدهادۀ دمات تق عهای دولتی به مردچ ،اوجاچ وظيفه
ومایاد و در عر صههای طراحی ،اجرا ،وظارت ،ارز شيابی و
تق عه و ترویج عاليمهای آبخيزداری ،مشار م و حضقر
عا داشاته باشااد .به این ماظقر الزچ ا ام عاليمهای
زیر مدوظر قرار گيرد :الف -شااااا اااایی اااازمان های
غيردولتی عااا و تهي اۀ باااوااک اطالعاااتی از آنهااا.
ب -برگزاری ه مایش ها و ااامي اار های مشاااترو با
اااااز مان های غيردولتی و پيگيری باز قرد آن ها .پ-

آبخيزداری بااا همکاااری ااااازمااانهااای غير دولتی.
ت -حمایم و پشتيداوی از ازمانهای غير دولتی و راهم
آوردن تمهيدات الزچ جهم تشکيل آنها.

سپاسگزاری
این پژوهش برگر تااه از بخشااای از وتااایج پروژای
تحميماتی ملی با عاقان "اولقیمبادی عقامل مؤثر بر عدچ
مشااار م پایدار جقامع رو ااتایی در طرحهای آبخيزداری
در حقزا های آبخيز مات خب ا ااا تان ارس" ،مصاااقب
پاژوهشااااکاادۀ حافاااظاام اااو و آباخايازداری ،بااا
د  0-50-29-020-960479میبا شد .وقی تادگان این
اثر ،بر قد رض میداواد از حمایم های مادی و معاقی
پژوهشااکدۀ حفاظم او و آبخيزداری ،مر ز تحميمات و
آمقزش شاورزی و ماابع طديعی ا تان ارس ،ادارۀ ل
م اابع طديعی و آبخيزداری ا ااا تان ارس و به ویژا
آبخيزو شياان حقزۀ آبخيز مراد آباد ميماد ،وهایم ت شکر و
پاس قد را اعالچ دارود.

تهيهی وشااریات علمی -ترویجی مرتدط با مداحث و عقاید
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