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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

  پذیرش مردمی سناریوهاي مدیریت پوشش گیاهی بینی پیش
 استان گلستان -چاي خیز چهل در حوزه آب

  

 4و محمدرضا محبوبی 3، حسین بارانی2امیر سعدالدین*، 1الوار محمد محمدي
گروه آبخیزداري، دانشیار 2رشد گروه آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ا دانشجوي کارشناسی1

  گروه مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشیار 3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
  نابع طبیعی گرگانگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و مدانشیار 4

  16/8/91: ؛ تاریخ پذیرش 13/4/89: تاریخ دریافت
  1چکیده

هاي  مله ارزیابیخیز از ج هاي مدیریتی در سطح حوزه آب بینی سطح پذیرش مردمی فعالیت پیش
بینی سطح پذیرش  منظور پیش به این پژوهش. باشد خیز می بآت جامع به مدیری ضروري براي رسیدن
خیز  یریت پوشش گیاهی در راستاي حل مشکالت سیل و فرسایش خاك در آبمردمی سناریوهاي مد

نفر  14048هکتار و جمعیتی برابر  25680چاي با مساحتی حدود  چهلخیز  آب. چاي انجام گرفت چهل
گزینه  4پس از انتخاب  .استرود  هاي رودخانه گرگان گلستان واقع شده و یکی از سرشاخهدر استان 
با انجام مطالعات میدانی اجتماعی در . شد تدوینپوشش گیاهی مدیریت محتمل  يوسناری 16مدیریتی، 
مدیریتی، طی مصاحبه حضوري با  هايسناریو بینی پذیرش مردمی منظور پیش به خیز سطح آب

کوکران و طی  رابطهبا توجه به  .اي تکمیل شد نامه خیز براي هر فرد به تفکیک پرسش برداران آب بهره
خیزنشین از جامعه  آب 139به  گیري انتساب متناسب با روش نمونهاجتماعی  - انیمید یک بررسی

ها براي  کنندگان در مطالعه اجتماعی از نظر قصد آن شرکت. چاي مراجعه شد خیزنشینان حوزه چهل آب
رو از  سال پیش 5(براي آینده نزدیک مورد بررسی خیز  در آبپوشش گیاهی مدیریت  سناریوهاياجراي 

مدیریتی  سناریوهايبود که احتمال پذیرش  هدف این پرسش این. مورد پرسش قرار گرفتند) 1388ل سا
اي  جملهاز توزیع احتماالتی دو به این مقصود، رسیدنبراي . دست آید بهخیزنشین  در بین جامعه آب

طح کالس یا س 4، پوشش گیاهی تحلیل پذیرش اجتماعی سناریوهاي مدیریت در تجزیه و. استفاده شد
                                                

 amir.sadoddin@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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  ها نشان داد  نتایج بررسی. شد  در نظر گرفته) و زیاد ، کم، متوسطناچیز پذیرش( اجتماعی پذیرش
  و ) کاري با احداث باغ جنگل( 9، )آگروفارستري( 5، )احداث باغ( 4، )بندي تراس( 2که سناریوهاي 

ترین  خیز بیش ن آببردارا طور یکسان از دیدگاه بهره به) ، احداث باغ و آگروفارستريکاري جنگل( 15
سطح پذیرش  ترین کم) حفظ وضعیت فعلی( 1اجراي سناریوي  ،چاي خیز چهل در آب. پذیرش را دارند

فراهم با  کار رفته در این پژوهش به رویکرد مبتنی بر سناریوسازي. اختصاص داده است مردمی را به خود
بینی اثرات  ویکردي توانا در پیشها، ر ه اثرات آنیسناریوهاي مدیریتی و ارا دن امکان انتخابکر

  .باشد گیري نهایی می تصمیم برايهاي مدیریتی پیشنهادي  فعالیت
  

خیز  آباي،  جملهتوزیع احتماالتی دوپذیرش مردمی، ، پوشش گیاهیاقدامات مدیریتی : کلیدي هاي واژه
  چاي چهل

  
  مقدمه

موفقیت  درمهمی  سهمده و بوخیزداري امري ضروري  هاي آب طرحنسبت به برداران  بهرهپذیرش 
مورد توجه در امر اصالح، احیاء و مدیریت منابع طبیعی  یمردمپذیرش امروزه نقش . داردها  پروژه

خیز بدون در  استفاده بهینه و مناسب از منابع آب. باشد یمخیزداري کشور  و آب مراتع ها، سازمان جنگل
مدیریتی  هاي برنامه تر بیشدر . نخواهد بود پذیر اننظر گرفتن معیارها و مسایل اقتصادي و اجتماعی، امک

یکی از . باشد پذیرش مردم همراه سعی بر این است که اقدامات اجرایی داراي توجیه اقتصادي بوده و با
خیزنشینان  آب از جانبها  فعالیت فتنپذیرن خیز آبحوزه هاي مدیریتی در سطح  دالیل شکست برنامه

 اجتماعی جامعهخیز توجه به سالمت اقتصادي و  پارچه آب کی تیمدیردر رویکرد ارزیابی و . است
جلب  .)2006سعدالدین، ( استضروري تباط با عوامل بیوفیزیکی همراه و نیز در ار نشین بهخیز آب

 خیز به اهداف مدیریت آب رسیدنخیز گامی مهم در  آبنفعان در عرصه  يذتر  چه بیشمشارکت هر
شاخصی از سطح  کننده هاي آنان، فراهم و ارزش بردار جامعه بهره گرشنارزیابی . رددگ محسوب می

اثرات  یابیارز ).2006سعدالدین، ( ناریوهاي مدیریتی پیشنهادي استمردمی نسبت به س پذیرش
طی ) 2001(وایت  .)1998 ،کت هیث(گیرد  حات جامعه صورت مییها و ترج براساس ارزش یاجتماع

در  1دهی در مدیریت کاربري اراضی ویسکونسین تغییرات سازمانبررسی میزان مشارکت عمومی و 
برداران و تاریخچه مشارکت  هاي بهره امل اقتصادي و اجتماعی، نیازمنديآمریکا، نشان داد که عو

، با )2003( سعدالدین و همکاران. ر خواهند بودهاي مشارکتی، مؤث گروهی بر میزان موفقیت برنامه
                                                
1- Wisconsin 
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اجتماعی و بیوفیزیکی سناریوهاي  -اقتصادي یم بیزین به ارزیابی اثراتهاي تصم استفاده از شبکه
ه بهترین سناریوهاي یاز ارا استرالیا پرداختند و پس خیز لیتل ریور بیولوژیک مدیریت شوري در آب

 هیاراو  نمایش ارتباط بین متغیرهاي سیستم از نظرفتند که مدل مورد استفاده مدیریتی، نتیجه گر
با هدف بررسی درآمد و ) 2006(کولومبو و همکاران  .باشد داراي توانایی باالیی می نداشتنقطعیت 

اسپانیا از دو روش  1خیزي در آندالوس هاي کاهش فرسایش براي آب اجتماعی برنامه هایی برتري
هاي  ترین پرداخت ممکن براي برنامه ها بیش آن. انتخاب تجربی و ارزیابی تصادفی استفاده کردند

دف کمی نمودن اثر اقدامات ، با ه)2007(همکاران  ونیسن  .نددخاك را پیشنهاد کرحفاظت 
اند که از دیدگاه  شمال اتیوپی به این نتیجه رسیده خاك در اراضی زراعی اري بر فرسایشخیزد آب

 75که بیش از  طوري هبوده ب همراه ها با مشارکت مردم گزینه کارگیري این اقتصادي به اکولوژیکی و
سعدالدین و همکاران  .اند زراعی خود خشنود بوده ها در اراضی د کشاورزان از اجراي این فعالیتدرص

خیز رامیان را  ي مدیریت پوشش گیاهی در آب سناریو 16اثرات اقتصادي و اجتماعی اجراي ) 2010(
اي سناریوها، با بینی اثرات اجتماعی اجر منظور پیش آنان به. در استان گلستان مورد ارزیابی قرار دادند

اي، احتمال پذیرش  جملهخیز و به کمک توزیع دو در سطح آب انجام مطالعات میدانی اجتماعی
در این است که  نتایج آنان بیانگر. ا مشخص کردندخیزنشینان ر سناریوهاي مدیریتی در بین جامعه آب

را به خود، ردمی باالترین سطح پذیرش م) حفظ وضعیت فعلی( 1خیز رامیان اجراي سناریوي  آب
بذرکاري و ( 11 ،)کاري پاشی و درختبذر( 14 ،)پاشیبذرکاري و بذر( 8هاي اختصاص داده و سناریو

پاشی آگروفارستري، بذرکاري، بذر( 16و  )کاري آگروفارستري، بذرپاشی و درخت( 15، )کاري درخت
  .ترین سطح پذیرش اجتماعی برخوردارند طور یکسان از کم به )کاري و درخت

استفاده از با  مردمی سناریوهاي مدیریت پوشش گیاهی ارزیابی سطح پذیرش هدف از این پژوهش
  .باشد می استان گلستانچاي واقع در  خیز چهل آب اي در توزیع دوجمله

  
  ها مواد و روش

هکتار در شهرستان مینودشت استان  25680چاي با مساحتی حدود  چهل   خیز آبحوزه : منطقه مورد مطالعه
  خیز در آب. باشد نفر می 14048معادل  1388جمعیت روستایی آن در سال ). 1 شکل(لستان واقع است گ

باشند و  خانوار کشاورز می 1200باشند که حدود  روستا ساکن می 24خانوار در  2859مورد بررسی حدود 
  ).2009گلستان، ریزي اجتماعی استانداري  دفتر برنامه(باشد  نفر می 586متوسط جمعیت روستایی آن 

                                                
1- Andalusia 
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  .چاي در کشور و در استان گلستان خیز چهل موقعیت آب -1شکل 

  
مدیریت در راستاي  در این مطالعه: خیز با رویکرد مبتنی بر سناریوهاي مدیریتی مدیریت آب

که . ل اجتماعی از رویکرد مبتنی بر سناریوسازي استفاده شده استیمسا کید برأبا ت خیز پارچه آب یک
بینی  پیش رو سال پیش 5هاي مدیریتی در  حتمال پذیرش مردمی براي اجراي هر یک از فعالیتدر آن ا
صورت فعال  خود بهه، جاي استفاده از نسخه مدیریتی از قبل تعیین شد در این رویکرد، کاربر به. گردید

ارزیابی  هاي تواند با در نظر گرفتن معیارها و شاخص می در شناخت و ارزیابی سیستم دخیل بوده و
بررسی و به انتخاب سناریوي برتر  سناریوهاي مدیریتی را بیوفیزیکی اقتصادي و -پیامدهاي اجتماعی

جوامع  تر موفقیت در جلب مشارکت هرچه بیشساز  زمینهپویایی رویکرد مورد استفاده . بپردازد
 ).2003سعدالدین، ( خیزنشین است آب

فنی، زمانی و (هاي موجود  ر نظر گرفتن محدودیتبا د: پوشش گیاهیتدوین سناریوهاي مدیریت 
 فعالیت 4شامل با توجه به شرایط اکولوژیکی منطقه  هاي مدیریتی قابل اجرا فعالیت) استقرار هاي هزینه

فعالیت  4با توجه به انتخاب . ندگردید انتخاب بندي ایجاد باغ و تراسکاري،  جنگلآگروفارستري، 
و به مردم  سناریوي پوشش گیاهی تدوین 16هاي مدیریتی،  فعالیتهاي محتمل  ترکیب از بیولوژیک

  .شوند می یهارا 1این سناریوها در جدول . پیشنهاد شد
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خیز  مورد استفاده در آبنظرخواهی  و بخشپوشش گیاهی  سناریوهاي مدیریتلیست نامه شامل  فرم پرسش -1جدول 
  .چاي چهل

  سناریوها
  ها دیدگاه  ها فعالیت

  مالحظات
  کاري جنگل  بندي تراس  )یل مخالفتدال(

  احداث
  باغ

  داخل کاري درخت
  )اگروفارستري( مزارع

  مخالف  نظر بی  موافق

1  0  0  0  0          
2  1  0  0  0          
3  0  1  0  0          
4  0  0  1  0          
5  0  0  0  1          
6  1  1  0  0          
7  1  0  1  0          
8  1  0  0  1          
9  0  1  1  0          
10  0  1  0  1          
11  0  0  1  1          
12  1  1  1  0          
13  1  1  0  1          
14  1  0  1  1          
15  0  1  1  1          
16  1  1  1  1          

  .فعالیتندادن انجام  :0 و انجام فعالیت: 1
  

ت توجه به گستره و دامنه سواال با: يزداریخ آبسناریوهاي مدیریتی  نحوه پذیرش مردمیسازي  مدل
خیزنشینانی کـه   آب ، تعداداجراي سناریوهای اثرات اجتماعی بررس برايمرتبط با سناریوهاي مدیریتی 

به پارامترهایی توجه  در هر حال با. متفاوت خواهد بود در مطالعات مختلف گیرند مورد مراجعه قرار می
خیزنشینان باید تعداد مناسب افراد  قابلیت اجرا و همچنین تنوع و پویایی جامعه آب هزینه، زمان، مانند

ارزیابی سطح پذیرش  براي). 2004، جانتونینو باران ( را تعیین نمودمطالعه اجتماعی  درکننده  شرکت
 -میدانی یک بررسیتعیین گردید و طی  نمونه از فرمول کوکران حجم استفاده مردمی در این مطالعه، با

ن در کنندگا شرکت. چاي مراجعه شد خیزنشینان حوزه چهل خیزنشین از جامعه آب آب 139اجتماعی به 
خیز براي آینده  در آب مدیریت پوشش گیاهی سناریوهايها براي اجراي  مطالعه اجتماعی از نظر قصد آن
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بود که احتمال  هدف این پرسش این. مورد پرسش قرار گرفتند) 1388ل رو از سا سال پیش 5(نزدیک 
از  ه ایـن مقصـود،  ب رسیدنبراي . دست آید بهخیزنشین  در بین جامعه آبمدیریتی  سناریوهايپذیرش 

هر ) P( مقدار احتمال پذیرشاي،  جملهتوزیع دو ها آزمایشدر . اي استفاده شد جملهتوزیع احتماالتی دو
احتمـال شکسـت    هـا مسـتقل از یکـدیگر هسـتند و     باشد و سعی یکسان می هاي آزمایش سعی یک از

عی از آزمـایش، یـک   سـ  nدر پذیرش Y احتمال  .باشد می p-1=q براي هر سعی آزمایش) فتنپذیرن(
  ):1989رینولدز،  و بارگر هارش( آید دست می هب 1رابطه اي است که با  جملهاحتمال دو

  

)1)                                        (16210 ,...,,,iY       (iYn
i

iY
i

ii
i qp

YnY
nY 




)!(!
!)Pr(  

  

 139(اي  جملـه یش دوآزمـا هـا در   تعـداد سـعی  : n، سـعی  nپـذیرش در   Yi احتمـال  Pr :i ،که در آن
، در هـر سـعی   iاحتمال پذیرش سناریوي : pi ،سعی n در iتعداد پذیرش سناریوي  :Yi ،)کننده شرکت

qi :پذیرش سناریوي  احتمال نبودi هر سعی و  درi : 1621(شماره سناریو   .باشد می ),,...,
 کالس یا سطح پذیرش 4، گیاهی پوشش پذیرش اجتماعی سناریوهاي مدیریت تحلیل در تجزیه و

 ،سـطح پـذیرش   4ارتباط بـا ایـن    در. در نظر گرفته شد) و زیاد ، کم، متوسطناچیز پذیرش( اجتماعی
گرفته شده اسـت کـه    سعی به مقیاس کیفی در نظر nدر ها فرضیاتی براي تبدیل تعداد پذیرش سناریو

  .ه شده استیارا 5تا  2 هاي رابطهدر 
  

)2               (                                    
8

0 13980
iYi PBY ),(]Pr[= )پذیرش ناچیز (Pr  

  

)3                                         (          
46

9 139469
iYi PBY ),(]Pr[= ) کمپذیرش (Pr  

  

)4                       (                    
92

47 1399247
iYi PBY ),(]Pr[= ) متوسطپذیرش (Pr  

  

)5                   (                          
139

93 13913993
iYi PBY ),(]Pr[= ) زیادپذیرش (Pr  

  

:B هستند 1 رابطهاي است و سایر پارامترها همانند پارامترهاي  نشانه توزیع احتماالتی دوجمله.  
 دیریتسناریوي م 16مقادیر پارامترهاي ورودي در تجزیه تحلیل اجتماعی، براي  2 در جدول
 )pi(هاي مختلف پذیرش سناریوطورکه ذکر شد مقادیر احتمال  همان. ه شده استیارا پوشش گیاهی
  .دست آمد بهچاي  خیز چهل در آب اجتماعی مطالعات میدانینامه طی انجام  پرسش 139پس از تکمیل 
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  .چاي خیز چهل آب تیمقادیر پارامتر ورودي در تجزیه تحلیل اجتماعی براي سناریوهاي مدیری -2 جدول
Sn  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Pi (%) 7  90  22  79  80  36  27  74  82  74  29  36  30  35  79  36  
  

  نتایج و بحث
طور مستقل  هها اشاره شد براي هر یک از سناریوها ب به آن االکه در ب 5تا  1 هاي ه رابطهبا توجه ب

صورت هیستوگرام  رش محاسبه گردید که نتایج آن بهسطح پذی 4 برايحسب درصد  بر وقوعاحتمال 
 .آمده است 2 شکل در

عنوان  اي به دوجمله عاستفاده از توزی ،سناریوهاي مدیریتی پذیرش مردمیدر تجزیه و تحلیل 
پذیرش مردمی را براي  نماید که بتوان تابع توزیع فراوانی ابزاري مناسب این امکان را فراهم می

  ، )احداث باغ( 4، )بندي تراس( 2ها نشان داد که سناریوهاي  نتایج بررسی .رددست آو هسناریوها ب
 )، احداث باغ و آگروفارستريکاري جنگل( 15 و )با احداث باغ کاري جنگل( 9، )آگروفارستري( 5
با توجه به دالیلی که . ترین پذیرش را دارند خیز بیش آب برداران بهرهاز دیدگاه  طور یکسان به

ها این سناریوها را  که آن ، دلیل این)1جدول ( نامه آورده بودند ران در قسمت مالحظات پرسشبردا بهره
ین ترتیب سناریوهایی که ه اب. باشد میخویش شان نسبت به زمین  پذیرند احساس تملک تر می بیش

  .اندازد، پذیرش مردمی ندارد ها را به خطر می مالکیت آن
) حفظ وضعیت فعلی( 1اجراي سناریوي  ،چاي خیز چهل در آبشایان توجه است که  همچنین

زیرا حفظ وضع موجود از نظر معیشتی . اختصاص داده است سطح پذیرش مردمی را به خود ترین کم
هاي بیولوژیکی یاد شده  چاي با فعالیت خیزنشینان چهل ، از طرفی آبباشد خیز نمی مطلوب ساکنین آب

هاي انجام شده قبلی را از نظر بهبود وضع  ن اثرات فعالیتآشنا بوده و سودمند بود در این پژوهش
گونه تغییر را منوط به اجراي سناریوهایی گذاشتند که  حال هر ولی در عین. اند معیشتی تجربه نموده

  .ها را به خطر نیندازد تملک آن
بعد از  )احداث باغ و اگروفارستري( 11 و) احداث باغبندي و  تراس( 7 ،)کاري جنگل( 3 يوینارس

دلیل  به 3پذیرش کم سناریوي  .شوند ترین پذیرش محسوب می جزو سناریوهایی با کم 1سناریوي 
ها این فعالیت تملک  باشد، زیرا از نظر آن می کاري جنگل تخیز از فعالی برداران آب اقبال بهره نداشتن

احداث  هاي انجام فعالیتکه همراه با  11و  7سناریوهاي . دهد آنان را بر عرصه مورد تهدید قرار می
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برداري اقتصادي براي فعالیت باغ و  که رسیدن به مرحله بهره جایی از آن ،باشند باغ و اگروفارستري می
د، موجب اختالل موقت در تعادل سال نیاز دار نیز تا حدي براي فعالیت اگروفارستري به صرف چند

  .کمی همراه هستندبرداران با پذیرش  از نظر بهره بنابراین. گردد بردار می معیشتی خانوارهاي بهرهنسبی 
  

 
  

  .چاي خیز چهل در آبپوشش گیاهی سناریوهاي مدیریت  سطح پذیرش 4 احتمال وقوع -2شکل 
  

 بنابرایند یک نگرش جامع و سیستمی است، خیزها نیازمن کارهاي موفق براي مدیریت آب راه هایار
فیزیکی و اجتماعی،  -اقتصادي مانندنظر گرفتن سایر معیارها ا در سناریوسازي و ب با استفاده از رویکرد

 .خیز دست یافت پارچه آب اهداف مدیریت یک به رسیدنوان به رویکردي مناسب براي ت می یاکولوژیک
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 و مردم زندگی سبک به توجه بدون چاي چهل خیز آب از برداري بهره شیوه در تغییري گونه هر
 زیرا باشد، می فرجام بدون خیز آب حوضه در مردم مالکیت حس به توجه نیز و معیشتی امنیت اهمیت

هاي تشویقی باعث افزایش استقبال  کارگیري سیاست هب. بود نخواهد همراه مردمی حمایت پشتوانه با
به این  هاي کالن دولتی ها و برنامه شود که باید در سیاست هاي پیشنهادي می فعالیت خیزنشینان از آب

  .موضوع توجه شود
حفظ منابع آب و خاك  برايخیز  گیران آب قابل استفاده توسط مدیران و تصمیم پژوهشنتایج این 

کار رفته در این  هب رویکرد. باشد خیز می هاي مدیریتی، در مقیاس آب و افزایش قابلیت اجرایی فعالیت
یند آفرهیل تسخیز و نیز  عنوان روشی کارا در کمک به فهم بهتر سیستم آب هتواند ب می پژوهش
 دولت اگر .کار گرفته شود هخیزنشینان ب خیز و حتی آب ریزان و مدیران آب توسط برنامه گیري تصمیم

 و گیري تصمیم فرایند در و باشند داشته اعتماد مدیریتی اقدامات به نسبت مردم که بیاندیشد تمهیداتی
  .بود خواهد تر بیش سناریوها این موفقیت احتمال کنند، مشارکت نیز آن اجراي
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Abstract1 
Community acceptance prediction of management actions is an important component of 

watershed assessment to achieve integrated watershed management. The focus of this 
research has been the prediction of the community attitude towards vegetation-based 
management scenarios targeting flooding and soil erosion issues in the Chel-chai 
watershed. The Chel-chai watershed with an approximate area of 25680 ha and with rural 
population of 14048 inhabitants is located in Golestan Province and is a tributary of the 
Gorgan-Rud River basin. Four vegetation-based actions and 16 possible management 
scenarios have been developed. A social survey by completing a constructed questionnaire 
was conducted to predict the community acceptance of the management scenarios in the 
watershed. In the social survey, on the basis of the Cochran equation, 139 stakeholders 
inhibited in different parts of the watershed were consulted as a proportional sample of the 
watershed community to predict the acceptance level of the management scenarios among 
the community. To this end, the Binomial probability distribution was used. Social survey 
participants were enquired about their intention to implement the vegetation-based 
scenarios in the 5 years ahead (starting from 2009). In this research four levels of 
acceptance (no acceptance, low, moderate, and high acceptance) were considered. The 
analysis revealed that from farmers point of view, Scenario 2 (terracing), Scenario 4 
(orchard development), Scenario 5 (agro-forestry), Scenario 9 (tree plantation and orchard 
development) and Scenario 15 (tree plantation, orchard development, and agro-forestry) 
have a better performance from social acceptance perspective among the 16 scenarios. In 
contrast, Scenario one (the current situation) is characterized with the lowest acceptance 
level. This approach is useful in choosing management scenarios and exploring the 
probable outcomes arising from implementing the scenarios necessary for decision making. 
 
Keywords: Vegetation-based management scenarios, Community acceptance, The Binomial 
probability distribution, Chel-Chai Watershed 
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