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  ...                                بين متغي ر مستقل آگاهي از عمليات  ي ارزيابي رابطه 

  

  
  1395پاييز  44جغرافيا و توسعه شماره 

  04/08/1394: وصول مقاله 
  22/03/1395: نهايي  تأييد

  189- 208 :صفحات 
  

  مستقل آگاهي از عمليات حفاظت خاك و آبخيزداري      متغي ربين  ي ارزيابي رابطه
  روستايي ي هاي آبخيزدر جهت توسعه با مشاركت مردمي در حوزه

  
  3پروفسور سيدحميدرضا صادقي ،2پروفسورالي فود سي ، 1گلرنگ بهرام محمدي دكتر

  
 چكيده

مندي، دانش، وضعيت مشخصات فردي  ي اثر بسياري از عوامل نظير رضايت دهندهمطالعات اخير در بسياري از كشورها نشان
نيز بر ميزان مشاركت مردمي  ها      متغي ري مهم اين است كه آيا اين  مسأله. باشد ميهاي رفتاري در مشاركت مردم      متغي ري و      جمعي ت

كارگيري عمليات مديريت آبخيزداري  هبر دانش كشاورزان در ب مؤثر؟ هدف از اين تحقيق بررسي عوامل ارتباطي باشند مي مؤثردرايران 
4)WMP (آباد واقع در استان خراسان رضوي در ايران  آبخيز كوشك ي در حوضه)تحقيق  هدف اصلي از اين. باشد مي) كيلومتر مربع 85

آبخيز مورد  ي حوضه ي كل كشاورزان منطقه      جمعي ت. است گذار تأثيرتحقيق ارزيابي عواملي است كه در ميزان مشاركت مردم در ايران 
در واقع، اين . انتخاب شده است  (n=200)ي تصادفي  شده بندي ي طبقهگير نمونهنفر با روش  200است كه از بين آنها ) n=1250(مطالعه 

به . در ايران طراحي شده است WMPو سطح مشاركت در ) WMP(بررسي رابطه بين آگاهي از عمليات آبخيزداري  پژوهش به منظور
حضوري از افراد ساكن در شش  ي ي آن نيز از طريق مصاحبهها داده. منظور دستيابي به اين هدف، پژوهش مقطعي صورت گرفت

و  0,90قياس دانش و مشاركت در عمليات مديريت آبخيزداري به ترتيب م. گرديد آوري جمعايران  -ي سد كارده ي زير حوضه دهكده
دهند كه حدود نيمي از كشاورزان، دانش عمليات مديريت آبخيزداري را دارند و سطح مشاركت در اين  نشان مي ها يافته. باشد مي 0,92

، ها يافتههرچند، طبق . ديريت آبخيزداري وجود داردبين دانش كشاورزان از عمليات م دار معنياي مثبت و  عمليات متوسط بوده و رابطه
كه سطح دانش  كند ميبعالوه، نتايج روشن . باشد مي محيطي زيستسطح مشاركت اجتماعي افراد بيش از مشاركت اقتصادي و 

 ,r=0.611(رد با دانش آن عمليات دا دار معنيگويان از اين عمليات كم تا متوسط بوده و مشاركت در آن ارتباطي مثبت و  پاسخ

P=0.000.(  
  .دار معني  ، رابطه)WMP(، عمليات مديريت آبخيزداري دانش، مشاركت :ها كليدواژه

                                                     
   b_golrang@yahoo.com                                                                 )نويسنده مسؤول( مشهد -شاورزي خراسان رضويمركز تحقيقات و آموزش كاستاديار  -   1

  fslai55@yahoo.com.sg                                                                                                                              كواالالمپور، مالزي -دانشگاه پوتراي مالزي استاد -  2
 SADEGHI@modares.ac.ir                                                                                                                 نور، مازندران -ايران، دانشگاه تربيت مدرساستاد  -   3

4- WMP(Watershed Management Program) 
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  1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
ناپذير  منابع طبيعي به عنوان يكي از اركان جدايي

 ,Krywkow & Hare( رود ها به شمار مي زندگي انسان

اين در حالي است كه روند رو به افزايش . )2008:34
هاي اخير از يك سو و  زمين در سالكره       جمعي ت

محدود بودن منابع طبيعي از سوي ديگر، مسائل 
ه كشورهاي در ژفراواني را براي جوامع بشري به وي

تخريب روز افزون . حال توسعه به وجود آورده است
منابع طبيعي افزون بر گسترش فقر، گرسنگي و قحطي 
ر و بروز بالياي طبيعي همچون سيل، خشكسالي و نظاي

ها انسان را نيز در معرض خطر جدي  اينها جان ميليون
با توجه به بروز چنين  .)4: 2009، عفتي(قرار داده است 

ي ها هاي اخير به دليل تداوم بحران مسائلي، در دهه
 ،)رغم پيشرفت علم و فناوري به(ت محيط زيس
هاي متعددي  ههاي جهاني و ديدگا سوگيري خوشبختانه

ي مناسب و پايدار از منابع بردار بهرهدر خصوص 
  طبيعي در سطح دنيا مطرح شده است

: 14) Karimi & Chizari , 2007(.  
كه در اين ميان، آبخيزداري به عنوان روشي جامع 
و مناسب در مديريت پايدار منابع طبيعي و انساني، در 

ي آبخيز بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ها حوزه
  .)18: 1385 بقايي،(

فرسايش خاك يكي                 ًابع طبيعي خصوصا تخريب من
گرچه . جهان و ايران است از عمده مسائل مهم در

اخير  ي  چندين دهه                     ي بسياري در ايران طي ها پروژه
هاي مديريت مراتع و  اند مثل پروژه انجام شده

سال، هنوز  40گذشت بيش از  اما با  ،هاي آبخيز حوزه
ف خود دست اند به اهدا ها نتوانسته به نظر اين پروژه

 يابند كه علت آن افزايش روند فرسايش و تخريب است 

(Mohseni et al, 2008: 6) .  
 همكاران زاده و كريمييزداري، در خصوص مفهوم آبخ  

و مديريت آبخيز براي جلوگيري از  ريزي برنامهآن را 

خوردگي وضعيت حوزه و حفظ آن از طريق    هم به
  اند نظر گرفته ي مختلف درها طرحاجراي 

(Karimizade, 2010: 12).  
آبخيزداري را به عنوان  1جرجدر همين زمينه،  

كه ضمن توجه به مسائل  كند ميعلمي تعريف 
 ي اقتصادي و اجتماعي منطقه، منجر به استفاده

ي ها برنامهآبخيز طبق  ي حوزه صحيح از اراضي
گردد و شامل مهار فرسايش  ريزي شده مي طرح

گذاري و  سيالبي و رسوب هاي خاك، تنظيم جريان
  .)Georg,2001:15( گياهي منطقه است اصالح پوشش

به هر حال آنچه مسلم است به دليل پيچيدگي و 
ات تأثيرها و برخورداري از  عدي بودن اكوسيستم    چندب 

هاي  هاي آبخيز با سيستم تلقيق سيستم بلندمدت،
اجتماعي رايج در يك منطقه و دخيل بودن -اقتصادي
ها در  مؤلفه  ترين عنوان يكي از مهم ساني بهعوامل ان

هاي آبخيز، مديريت  برداري و حفاظت از حوزه بهره
ي ها برنامهو  ها       فعالي ت تدوين و اجراي آبخيزها نيازمند

مشاركتي است تا بتوان از نظريات و بازخوردهاي ذي 
نفعان در مراحل مختلف طراحي، تدوين و اجراي 

  .)Wainwright , 1998 (5: استفاده كرد ها طرح

در موفقيت  تواند مياز طرف ديگر، مشاركت مردم 
بنابراين، الزم است كه . باشد مؤثرمديريت آبخيزداري 

ها  ها را براي تشخيص علل اين كاستي اين پروژه
هاي  در اين زمينه، نتايج پژوهش. ارزيابي نمود

م با مشاركت أي توها طرحمختلف نشان داده است كه 
ي از پيش طراحي شده به ها طرحقايسه با مردم در م

 (Faham, 2008: 14) اند موفقيت بيشتري دست يافته
هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي مشاركت مردم در 

مشاركت مردم در نظارت و . مديريت آبخيزداري است
آبخيز بسيار مهم است  ي حوزهت مرتع و ياعمال مدير

                                                     
1-Georg 
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قش امروزه، ن. شود ميو باعث توفيق يك پروژه 
مشاركت مردمي در نظارت و كنترل و اجراي مديريت 
منابع طبيعي محسوس بوده و از وظايف جديد 

ريزي مراتع و  هاي حفاظت و برنامه مديريتي سازمان
  دباش هاي آبخيز مي حوزه

 (Hematzadeh&  Khalighi, 2006:17)  
اي  هاي توسعه       فعالي تاز عمده موضوعات ارتباطي در   

بحث مشاركت جهاني است زيراكه و اجرايي مختلف م
تنها مبناي توسعه منطقه ه ن آن مناطق نامردم و ساكن

كنند بلكه اساس  در نشاط عمومي را لحاظ مي
مستلزم داشتن دانش و  ،مشاركت و رسيدن به اهداف

  .باشد ميبينش الزم 
بر اهميت اين موضوع  تأكيدنيز ضمن  1بلك استاك

هاي  اثر بخش حوزه دارد كه به منظور مديريت بيان مي
آبخيز، به يك تركيب مناسب از مشاركت مردمي، 

اي و منابع  اعتبارات مالي، نيروي انساني، اطالعات داده
  ).Blackstock, 2007: 15( سازماني نياز است

به هر حال، امروزه مشاركت مردم در روند توسعه، 
نظران چنان جايگاهي يافته است كه گاه  نزد صاحب

و يا مشاركت را  اند دانستهدل با مشاركت توسعه را معا
   دان وسيله و هدف توسعه ذكر كرده

  ).11: 1389 ،و نجفي اصل طالب(
در خصوص مفهوم مشاركت تعاريف متعددي ارائه 

چنانچه تحقيقات  )Patricia, 2010: 11(شده است 
ها وارد بخش كاربردي نشوند سودي  آوري و فن علمي

نتايج تحقيقات در همه رو  نخواهند داشت و از اين
افراد محلي                      ًتوسط اكثر مردم خصوصا  ها بايد موقعيت

  .(Karimzade, 2010: 6) شود به كار گرفته
داند كه از طريق آن  مشاركت را فرايندي مي 2ريد

ها نقش فعالي را در اتخاذ و  ها و سازمان افراد، گروه
كنند كه بطور مستقيم بر  اجراي تصميماتي ايفا مي

                                                     
1-Blackstock 
2-Reed 

در تعريف . )Reed, 2008: 7(گذار است تأثيرها روي آن
ديگري، مشاركت به عنوان فرايندي دخالت كردن 

گذاري آنها بر نتايج و تأثيرمردم به منظور 
هاي مختلف در نظر  و برنامه ها طرحدستاوردهاي 

معمول  بطوركه  )CIS, 2003: 13( گرفته شده است
، اه برنامهدر سه سطح مشاركت در تدوين و طراحي 

ها و در نهايت  سازي برنامه مشاركت در اجرا و پياده
مشاركت در ارزشيابي و بررسي نتايج و پيامدهاي 
حاصل از اجراي يك برنامه يا طرح خاص مورد توجه 

   .)CIS, 2003: 13( د گير ميقرار 
به هر حال صرف نظر از چگونگي تعريف مشاركت،     

دخالت و  بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه
هاي محلي در جوامع روستايي  مشاركت افراد و گروه

مزاياي  تواند ميي آبخيزداري ها طرحها و  در پروژه
. (Reed, 2008: 11) فراواني را به همراه داشته باشد

اعتقاد بر اين است كه از طريق سهيم كردن مردم 
ي فني و ها مهارتمحلي در فرايند مديريت آبخيزها، 

يابد، حتي با توجه به  ان بهبود ميردارب بهرهتحليلي 
فراتر از تقويت  تواند مي ها طرحچگونگي اجرا، منافع 

تقويت سرمايه  سرمايه انساني بوده و منجر به
   .اجتماعي و انسجام اجتماعي نيز گردد

اصطالح مشاركت مردمي در طي چندين سال 
در                                          ًاخير بسيار مورد توجه قرارگرفته است خصوصا 

طبيعي و مناطق  ي پايدار منابع توسعه هاي بخش پروژه
 تأكيددر قديم، بيشتر بر مشاركت مردم . روستايي

ها نيز در  گرديد و ترويج مشاركت آنها در توسعه مي
ي گذشته بيشتر گرديده و مبناي كار تا  دهه   طي 
   يافته است ان نيز بسطدار سرمايهحد

(Karl,2000:3).  
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  1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

كت كشاورزان و مشار 2و نوريك 1رايت نظر وين  طبق
معني لزوم داشتن استراتژي براي طراحان،  كاربران، به

   .باشد ريزان، مديران اجتماعي، و دولتي مي برنامه
 و )1982( نوريك  ،)1990( 3طبق اظهارات سيرل

گيري بازتاب  در تصميم مشاركت )1982( 4هانتر
ي و درنتيجه برآورده گذار تأثير هاي موجود براي فرصت

  .ستها نمودن نياز
در اين رابطه و با توجه به آنچه در باال ذكر شد، 

هاي توسعه از عمده  ميزان مشاركت مردم در برنامه
برآوردگران ميزان توفيق يا شكست يك طرح است اما 

هاي مشاركت افراد با اندكي اشتياق  بسياري از فرصت
 گردد ورزي يا همكاري از طرف شهروندان حاصل مي

)Nurick, 1982: 54; Wanderman, 1980: 31(  و
هايي كه براي توفيق در مشاركت مردم تعيين  مشي خط
اين مطالعه كوششي . از ابهامند اي ههنوز در پرد اند شده

  .باشد در جهت پرده برداشتن از اين ابهام مي
كه مشاركت  است شماري نشان داده مطالعات بي

ي فردي نظير دانش، ها ويژگيتواند مربوط به  مي
هل، سن، جنسيت، أ، تعداد خانوار، وضعيت تدرآمد

ميزان رضايت و دانش از عمليات مديريت آبخيزداري 
. (Dolisca et al, 2006: 18) در بسياري كشورها باشد

دهد كه آگاهي از عمليات  برخي مطالعات نشان مي
   تر نمايد تواند ديد افراد را مثبت مي مديريت آبخيزداري

(Bagherian et al, 2009: 6; Zare, 2008:5)  
ين دولتي در ايران چندين خط مشي را براي مسؤول

ي ها حفاظت و مديريت منابع طبيعي در طول دهه
ها نگرشي از باال  اكثر اين تالش. اند گذشته انتشار داده

در . اند به مسائل داشته و اغلب ناموفق و ناپايدار بوده
هاي جديدي براي حل  هاي اخير دولت ايران روش سال

                                                     
1-Wainwright 
2-Nurick 
3-Searle 
4-Hunter 

همراه با اين روش . اين مشكل ارائه نموده است
ي مردم محوري براي مديريت پايدار زمين و ها برنامه

و   UNDPاي مشترك بين آب بنا گرديد كه برنامه
  .بود 1997دولت ايران در سال 

يكي  آباد كوشكآبخيز  ي عمليات مديريت حوضه
ها در راستاي مديريت پايدار زمين و آب  از اين تالش

  UNDPاي مشترك بين  كه برنامه باشد مييران در ا
اين . باشد مي 1997جمهوري اسالمي ايران در سال  و

شود كه داراي تراكم  را شامل مي بخشي  منطقه
ي باال، تخريب باالي منابع طبيعي و كاهش      جمعي ت

زياد در باروري خاك است كه مردم روستايي را با 
ي منابع فظ بارورحچالشي مهم بر سر مشاركت در 
اين مطالعه براي . خاكي و آبي مواجه نموده است

تحليل نقش اين تئوري در توضيح رفتار مردم در 
فاكتور دانش  تأثيرمورد مشاركت و همچنين ميزان 

نسبت به عمليات آبخيزداري در افزايش ميزان 
  .باشد ميآبخيز كارده   ي همشاركت در حوز

  
  مورد مطالعه ي محدوده
به عنوان مهمترين وش و بهره گ آبخيز ي حوزه
مساحتي در حدود آبخيز سد كارده،  ي زيرحوزه

هاي        فعالي تاين حوزه از نظر  .هكتار دارد 65/4963
منطقه و  در اقتصاد فراواني  اهميت كشاورزي

عنوان يكي از  روستاهاي اطراف آن دارد و به
هاي مهم حوزه آبخيز در سطح شهرستان  شريان

با وجود اهميت اين حوزه در . شود مشهد شناخته مي
روستاهاي  ي اقتصاد منطقه و نقش آن در توسعه

پيرامون، در چند سال گذشته بنا به داليل مختلف 
آبخيز كارده با مسائل و مشكالت مختلفي  ي حوزه

همچون تخريب و فرسايش خاك، تخريب پوشش 
گياهي و تغيير كاربري اراضي، وقوع سيل و مانند 

طور چشمگيري شده و كيفيت آن ببه رو  اينها رو
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عالوه بر موارد مذكور كنترل . كاهش يافته است
و استحصال  خيزي، تأمين گيري و كاهش سيل سيل

هاي احتمالي در  لغزش كنترل زمين آب، تأمين علوفه،
هاي قرمز رنگ و ايجاد  هاي مارني، شيل و آهك آهك

. هاي شغلي از ديگر اهداف اين طرح بوده است فرصت
مهمترين محصوالت زراعي و باغي اين روستاها از 
به يونجه، گندم، جو، عدس، لوبيا،گردو،زردآلو،  توان مي

در اين حوزه، به منظور . انگور، آلبالو، هلو اشاره كرد
جلوگيري از تخريب اراضي بيشتر و بهبود كيفيت 

آبخيزداري متعددي  هاي اخير اقدامات سال         حوزه، طي 
كاري درختان مثمر و  امل نهالش(صورت بيولوژيكي  به

چين، ايجاد  غيرمثمر، علوفه كاري، سكوبندي، خشكه
در روستاهاي واقع در ) هاي سنگي و مالتي سازه
آبخيز كارده از جمله روستاي گوش و بهره  ي حوزه

ها و        فعالي تاي از اين  بخش عمده .صورت پذيرفته است
 ييناقدامات بنا به داليل مختلف از جمله مشاركت پا

هاي محلي در  روستاييان و دخالت ندادن افراد و گروه
اند  كارايي الزم بوده ، فاقدها طرحمراحل مختلف اجراي 

با  ،ها طرحپس از اجراي  زمان اندكي  مدت     و طي 
له نيز به أاند كه اين مس مشكالت متعددي مواجه شده

هاي زيادي به  بر تحميل هزينه نوبه خودافزون
 ي به منظور اجرا، نگهداري و توسعه هاي دولتي سازمان

، اثربخشي مديريت حوزه آبخيز را نيز بطور ها طرح
  .جدي كاهش داده است

با در نظر گرفتن لزوم توجه ويژه به منابع طبيعي و 
ي آبخيزداري به منظور مديريت ها طرحاهميت اجراي 

صحيح و پايدار منابع آب و خاك و همچنين اهميت 
به عنوان مهمترين ركن موفقيت مشاركت افراد محلي 

هاي آبخيزداري در مناطق روستايي،  و پروژه ها طرح
گذار تأثيرهاي      متغي ربررسي "كلي  با هدف تحقيق حاضر

ي حفاظت ها طرحمشاركت مردمي در اجراي  ميزانبر 
انجام گرديد تا بتوان از طريق  "خاك و آبخيزداري

مطالعه و شناخت سطح مشاركت افراد محلي در 
بر آن و نيز  گذارتأثيري آبخيزداري و عوامل ها رحط

ها،  موانع اصلي مشاركت روستاييان در اين پروژه
يان را در يها و بسترهاي بهبود مشاركت روستا زمينه

مراحل مختلف طراحي و تدوين، اجرا و ارزشيابي 
آورد و از اين طريق  ي آبخيزداري فراهمها طرح

و در نتيجه  روستاييانموجبات افزايش مشاركت 
آبخيزداري  يها طرحو پايدارسازي  تر بخشمديريت اثر

با توجه به هدف كلي اشاره شده، . را ممكن سازد
هاي اختصاصي زير به منظور دستيابي به آن مد  هدف

  :نظر قرار گرفتند
يان در كليه مراحل يبررسي ميزان مشاركت روستا -

ي آبخيزداري در ها طرحطراحي، اجرا و ارزشيابي 
 .روستاي كارده

ي ها طرحررسي ميزان سطح آگاهي روستاييان از ب -
 .آبخيزداري

  بندي موانع اصلي مشاركت ت       و اولوي  بررسي -
 .ي آبخيزداريها طرحروستاييان در 

گذار بر ميزان مشاركت تأثير رگرسيوني عوامل تحليل -
آبخيزداري در روستاي   يها طرحدر  يانيروستا

  .آباد كوشك
  

 نوشتارهاي مرتبط با موضوعمروري بر 

فرسايش خاك و سيل از جمله علومي هستند كه 
چندان دور كه بيش از چند دهه از ه ن اي هدر گذشت

گذرد علمي را ايجاد نموده به نام آبخيزداري  ميآن ن
كه در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مورد توجه 

ي ها طرحاز طرف ديگر اهميت . قرار گرفته است
نيز لزوم مشاركت مردمي در اين  آبخيزداري و

، مطالعات متعددي در داخل و خارج از كشور ها طرح
در اين زمينه صورت گرفته است كه در اين بخش، با 
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موضوعي تحقيق، به مرور  ي توجه به هدف و محدوده
  .برخي از اين مطالعات پرداخته شده است

در كنيا در تحقيقي كه با افراد  1كاليبا ي مطالعه
حفاظت  ي هاي خوداتكايي كه در زمينه و گروه كليدي
داشتند، نشان داد كه بر اساس نگرش و        فعالي تخاك 
بندي را به عنوان  درصد از پاسخگويان، تراس 44اعتقاد 
ت براي كنترل فرسايش خاك انتخاب    لوي واولين ا

مناسب از ابزار و  ي آنها به ترتيب استفاده. اند كرده
، )درصد14(مردم كل كردن،متش)درصد37(آالت ماشين
هاي نظير آموزش رهبران، تهيه بذرهاي مرتعي و  روش
اين . هاي بعدي قرار دادند يتورا در اول) درصد 5(غيره

كه درك و نگرش  دهد ميتحقيق همچنين نشان 
بندي در كنترل  تراس تأثيرمثبت پاسخگويان از 

فرسايش خاك باعث شده است تا همه مردم به 
را در قسمتي از   پيدا كنند و آن تمايل بندي تراس

 .)Kaliba, 2004: 14( اراضي خود به اجرا درآورند
ي مناسب جلب ها بقايي به تجزيه و تحليل روش

ي حفاظت خاك و ها طرحمردمي در  مشاركت
آبخيز زرچشمه هونجان پرداخته  ي آبخيزداري در حوزه

بندي رسيده است كه بين  وي به اين جمع. است
رساني، سن،  زان استفاده از منابع اطالعهاي مي     متغي ر

كشاورزي، منزلت و پايگاه اجتماعي        فعالي تسابقه 
ي ها طرحيان نسبت به يافراد، آگاهي و نگرش روستا

يان يوابسته ميزان مشاركت روستا      متغي رآبخيزداري و 
داري  ي آبخيزداري رابطه مثبت و معنيها طرحدر 

  .)11: 1385بقايي، (وجود دارد 
 ي ديگري، يعقوبي و همكاران در حوزه ي طالعهدر م

در جلب مشاركت مردمي  مؤثرآبخيز زنجان رود عوامل 
ي حفاظت خاك را مورد بررسي قرار ها طرحدر اجراي 

هاي تحقيق آنان نشان داد كه بين ميزان  يافته. اند داده

                                                     
1-Kaliba 

هاي راديويي و تلويزيوني مرتبط با  استفاده از برنامه
ي و حفاظت خاك، ميزان محيط ي زيستها طرح

جوار،  هاي هم هاي اجرا شده در حوزه بازديد از پروژه
ترويجي و  -هاي آموزشي ميزان شركت در كالس

دار و مثبتي ديده  ميزان مشاركت مردمي رابطه معني
  .)10: 1388يعقوبي و همكاران، ( شود مي

بر  گذار تأثيركريمي و چيزري در رابطه با عوامل 
كارگيري عمليات  ر خصوص بهنگرش كشاورزان د

تحليل  ي خاك تحقيقي را انجام و با ارائه حفاظت
 ي رسيدند كه رابطه بندي جمعرگرسيوني به اين 

هاي      متغي رو مثبتي بين ميزان مشاركت و  دار معني
سال، ميزان آگاهي از  15سن، جنس، افراد باالي 

مندي به  ي حفاظت خاك، سواد و ميزان عالقهها طرح
هاي حفاظت خاك برقرار بوده و هر يك  روژهاجراي پ

الذكر مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي فوق مؤلفهاز 
  .)Karimi & Chizari , 2007 (14 : گرفته است

خود به ارزيابي  ي نوري و همكاران در مطالعه
بر ميزان مشاركت آبخيزنشينان در  مؤثرفاكتورهاي 

يفي نتايج آمار توص. اند ي آبخيزداري پرداختهها طرح
حاكي از آن بود كه در مجموع سطح مشاركت 

نتايج تحليل . پايين است ها طرحپاسخگويان در 
همبستگي نشان داد كه بين ميزان مشاركت 

هاي سطح      متغي ري آبخيزداري و ها طرحيان در يروستا
ميزان مالكيت زمين زراعي، ميزان استفاده از  سواد،

و ت نسبي، رابطه مثبت                    وسايل ارتباطي و مزي 
وابسته       متغي ركه رابطه  ي وجود دارد، درحاليدار معني

هاي سن، تجربه كشاورزي و تعداد دام منفي      متغي ربا 
  )11: 1388نوري و همكاران، (  دار شده است و معني
آبخيز بانه از  ي زاده تحقيق خود در حوزه يوانك

نقش مشاركت مردمي  ي استان كردستان در زمينه
وي با . را انجام داده استي آبخيزداري ها طرحدر 
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يك پرسشنامه نسبت به ارزيابي و تحليل نگرش  ي ارائه
 ي آبخيزداريها طرحنسبت به اجراي  روستاييان

نتايج انجام كارهاي آبخيزداري در . پرداخته است
آبخيز بانه نشان داده است كه مشاركت مردم  ي حوزه

ي ها طرحنقش خيلي زيادي در موفقيت اجراي 
داشته است  و اين مشاركت باعث بهبود  آبخيزداري

زندگي مردم از نظر افزايش محصوالت زراعي و منابع 
آب، بهبود وضعيت خاك و كنترل سيل شده است، 

كاهش  نتوانسته باعث ها طرحسفانه اجراي أولي مت
يان به شهر شود چون يبيكاري و كنترل مهاجرت روستا

تغال                    ٌ        ي آبخيزداري مستقيما  باعث اشها طرحاجراي 
شود بلكه با افزايش سطح زيركشت و افزايش  نمي
صورت غير مستقيم باعث افزايش درآمد ه وري ب بهره

  .)12: 1389 زاده، كيوان( شود يان مييروستا
آبخيز كرخه و  ي شفيعي در تحقيق خود در حوزه
كارگيري عمليات  هدز تحقيقي را در ارتباط با ميزان ب

برابر . داده است حفاظت خاك توسط كشاورزان انجام
بيشتر كشاورزان مورد مطالعه  هاي پژوهش، يافته

ند و گرفت ميكار ه حفاظت خاك را در سطح متوسط ب
كشاورزان حداقل چند  ي اين درحالي است كه همه
يرفتند كه با نتايج تحقيق روش حفاظت خاك را پذ

. مطابقت دارد) 2007(كريمي و چيزريو ) 2008(زارع
هاي زراعي آنها كوچك  كه زمين اين بدان دليل است

بوده و انجام عمليات حفاظت خاك در سطح باال 
طلبد و با توجه به فقر  مياقتصادي بااليي را  ي هزينه

ساكنين منطقه پذيرش كليه يا تعداد زيادي از عمليات 
لذا . باشد ميحفاظت خاك براي آنها مقرون به صرفه ن
ادي از طرف لزوم توجه به اين كشاورزان از نظر اقتص

 شود ميدولت به عنوان يك اقدام اساسي پيشنهاد 
  .)4: 1389 شفيعي و همكاران،(

ثر ؤدر تحقيق ديگري محمدي و همكاران عوامل م
مشاركت كشاورزان در اجراي عمليات  بر ميزان

چاي در استان  آبخيز چهل ي آبخيزداري در حوزه
يج نتا. اند گلستان را مورد بررسي و تحليل قرار داده

-تحقيق مذكور نشان داد كه چهار عامل اقتصادي
انگيزشي در  -مشاركتي، ايمني -ترويجي، اكولوژيكي

بر مشاركت  مؤثردرصد واريانس عوامل  60حدود 
 كنند ميي آبخيزداري را تبيين ها طرحكشاورزان در 

را بر ميزان مشاركت كشاورزان  تأثير و بيشترين
  .)12: 1389محمدي و همكاران، (اند  داشته

خود نشان داد كه سطح  ي در مطالعه 1پالستر    
هاي مردم محلي سبب توفيق يا عدم توفيق  مشاركت

. )Plaster, 2002: 10(  شود ي آبخيزداري ميها طرح
به اين نتيجه دست يافت  2در تحقيق ديگري باجي

ن در ابردار كه بطور كلي سطح مشاركت بهره
ها  نين يافتههمچ. ي آبخيزداري پايين استها طرح

هايي همچون سن، وضعيت      متغي رنشان دادند كه 
برداران و تعداد اعضاي خانوار از  بهره اجتماعي

هاي مردمي  ثر در بهبود مشاركتؤمهمترين عوامل م
   آيند ي آبخيزداري به شمار ميها طرحدر 

 )Bagdi,2005: 18.(   
خود به بررسي  ي و همكاران در مطالعه 3ليو

آبخيز  ي حلي در منابع آب در حوزهمشاركت افراد م
 بر اساس نتايج حاصل. اند هاي چين پرداخته رودخانه
كانال اطالعاتي افراد به منظور كسب  مهمترين

ي آبخيزداري، ساير ها طرحاطالعات الزم در خصوص 
برداران و تجارب شخصي افراد و نيز تبليغات  بهره

يزيوني ي راديويي و تلوها برنامهصورت گرفته از طريق 
ي تحقيق حاكي از آن بود كه ها يافته. بوده است

سطح مشاركت واقعي افراد از ميزان تمايل آنان به 
ي آبخيزداري كمتر است، بنابراين ها طرحمشاركت در 

ت درآوردن تمايل افراد                           عدم قطعيت بااليي در به فعلي 
                                                     
1-Plaster 
2-Bagdi 
3-Liu et al 
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 (Liu et al, 2010: 11) . به مشاركت واقعي وجود دارد

بر ميزان  مؤثريق خود عوامل صالحي در تحق
ي آبخيزداري  را ها طرحمشاركت آبخيز نشينان در 
آماري تحقيق  ي جامعه. مورد ارزيابي قرار داده است

شامل آبخيزنشينان شهرستان تنكابن بودند كه تعداد 
نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از  100
. ندروستا انتخاب شد 5گيري تصادفي ساده در  نمونه
مثبت و  ي هاي تحليل نشان داد كه رابطه يافته
ي آبخيزداري ها طرحمشاركت در  داري بين ميزان معني

هاي سطح سواد، ميزان مالكيت زمين زراعي،      متغي رو 
هاي ارتباطي و مزيت نسبي  ميزان استفاده از كانال

ي بين دار معنيمنفي و  ي همچنين رابطه. وجود دارد
هاي      متغي ري آبخيز داري و ها طرحميزان مشاركت در 

نتايج . سن، تجربه كشاورزي و تعداد دام وجود دارد
 65حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه 

ميزان مشاركت در  ي وابسته      متغي ردرصد از تغييرات 
ت              هاي مستقل مزي      متغي ري آبخيزداري توسط ها طرح

تباطي، هاي ار نسبي،سطح سواد، ميزان استفاده از كانال
بر اين اساس، عوامل . گردد ميين يسن و تعداد دام تب

ي ها طرحدر  روستاييانبر ميزان مشاركت  مؤثر
اطالعاتي و  -آبخيزداري عوامل اداركي، فردي، ارتباطي

  .)6: 1389صالحي، ( باشد مياقتصادي 
پور در تحقيق خود در استان فارس به  سليمان

پايدار در  ي پذيري و توسعه بررسي ميزان مشاركت
وي در . مديريت جامع منابع طبيعي پرداخته است

يك پرسشنامه و  ي تحقيق خود با ارائه بندي جمع
هاي  ارزيابي آن به نتيجه رسيده است كه در پروژه

ترويجي -ي آموزشيها كالسآبخيزداري در صورت ارائه 
درصد  70قبل از اجراي عمليات آبخيزداري به ميزان 

نتايج . ي افزايش خواهد يافتميزان مشاركت مردم
فوق اهالي  ي نگر اين است كه در منطقهاتحقيق نماي

ي ها طرحاجرا و فوايد  ي آگاهي الزم در زمينه
ي حفاظت خاك ها طرحآبخيزداري را داشته و اجراي 

   در بسياري از اراضي خصوصي انجام گرفته است
  .)15: 1389پور،  سليمان(

  
  شناسي تحقيق روش

هايي      متغي ري گذار تأثيرهش بررسي هدف اين پژو
مستقل دانش و خصوصيات دموگرافيك بر ميزان 

ي حفاظت خاك و ها طرحمشاركت مردمي در اجراي 
آباد در استان  آبخيز كوشك ي آبخيزداري در حوزه

روش تحقيق پيمايشي و از . باشد ميخراسان رضوي 
 ي همبستگي به منظور تعيين رابطه -نوع توصيفي

تحقيق حاضر از . باشد ميمستقل و وابسته هاي      متغي ر
لحاظ ميزان و درجه كنترل، غير آزمايشي و توصيفي، 

، ميداني و در نهايت ها گردآوري داده ي از نظر نحوه
از نوع پيمايشي  ها يافتهبه لحاظ قابليت تعميم 

  .شود ميمحسوب 

ي ها ي نمونه در اين مطالعه، سرپرست جامعه
كه در اين  باشد ميسد كارده  آبخيز ي خانوار در حوزه

      جمعي ت. اند طرح با نهادهاي دولتي همكاري داشته
 باشد مينفر  1250كل شركت كننده در اين برنامه

كه سه روستاي بهره،  شود ميروستا را شامل  8كه 
را داشته و       جمعي تبيشترين  آباد كوشكگوش و 

. گردند ميهاي اين منطقه محسوب  مهمترين حوزه
ي گير نمونهحجم نمونه، روش  ي سبهبراي محا

كساني كه در طرح  ي مقدماتي براي تعيين سهميه
 بر اين اساس با توجه به . نقش دارند صورت گرفت

و واريانس % 95با ضريب سطوح (فرمول كوكران 
نفر مشخص گرديده  192تعداد  1طبق رابطه ) 0,15
ذكر است كه كمينه و بيشينه سن  شايان. است

كه در بخش طور نوار مورد مطالعه، همانسرپرستان خا
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  ...                                بين متغي ر مستقل آگاهي از عمليات  ي ارزيابي رابطه 

 25ي تحقيق به آن اشاره شده است، به ترتيب ها يافته
  .سال بود 76و 

  

      :1رابطه 

192
18.082.02)96.1(2)05.0(1249

18.082.02)96.1(1250
22)1(

2










pqzdN

pqNzn
  

  

  :در اين رابطه داريم
d:  ،برآورد خطاz :  ،آمار استاندارد نرمالp :ه يسهم

اندازه  :N، اند كردهكه در اين پروژه شركت  كساني
  .باشد مي      جمعي ت
پاسخ هايت با توجه به عدم پاسخ بعضي از در ن
 پرسشنامه از مجموع 20در مجموع تعداد  ها شونده

                         ٌ    آوري شده كسر شده و نهايتا  با  هاي جمع پرسشنامه 
پرسشنامه تجزيه و تحليل نهايي صورت  200تعداد 
  .پذيرفت

تعداد خانوار، جامعه و تعداد نمونه گرفته شده از هر 
بر اساس اين . ده استآورده ش 1 روستا در جدول
نفر،  1250روستاهاي منطقه       جمعي تجدول تعداد كل 
ذكر است كه  قابل. باشد مينفر  442تعداد خانوارها 

كمينه و بيشينه سن سرپرستان خانوار مورد مطالعه، 
ي تحقيق به آن اشاره ها يافتههمان طور كه در بخش 
. سال بوده است 78و  25شده است، به ترتيب 

 3تهيه شده بر اساس روش مستقيم در  ي پرسشنامه
آباد، گوش، و بهره از ماه خرداد تا  روستاي كوشك
  .انجام گرديده است  1393مرداد ماه سال 

  
  و نمونه بر اساس      جمعي تتعداد خانوار،   :1جدول 

  روستاي مورد مطالعه
 تعدادنمونه     جمعي تتعداد تعدادخانوار  نام روستا
  104  650  256  گوش
  51  320  98  بهره
 45 280 88  آباد كوشك

  200  1250  442  جمع كل
  1394مطالعات ميداني نگارندگان، : ذمأخ     

  

ها در اين تحقيق پرسشنامه  ابزار گردآوري داده
مشخصات فردي  - 1): ابزار( بود كه شامل سه بخش

. ، مثل جنسيت، سن و تحصيالت1دهندگان- پاسخ
و اسمي است االت ترتيبي ؤگيري اين س سطح اندازه

و آشنايي افراد با  2ميزان آگاهي  -2، )سؤال 16(
مربوط به  سؤال 2كه  سؤال 10(ي آبخيزداري ها طرح

براي استخراج  سؤال 4تعيين دانش عمومي افراد، 
براي  سؤال 4اطالعات مربوط به اهداف دانش و 

تعيين اجزا و عملكرد دانش بر مبناي طيف ليكرت، از 
ميزان  -3، )كار رفته است هب 5 =تا خيلي زياد 0=هيچ 

ي آبخيزداري به عنوان ها طرحافراد در  3مشاركت
 باشد ميوابسته تحقيق كه داراي سه بعد       متغي ر
مشاركت . 2، )سؤال 8(مشاركت اجتماعي . 1: شامل

 4(محيطي  مشاركت زيست. 3، )سؤال 6(اقتصادي 
 4داليسكا اساس مدل ارائه شده توسط ، كه بر)سؤال

بر مبناي  سؤال 18. (گرديده است تهيه )15: 2006(
). 5 =تا خيلي زياد 1 =طيف ليكرت از خيلي كم

مثبت طراحي گرديده و ارزش  اي هت به شيوسؤاال
باشد بنابراين  هاي منفي نيز عكس آنها مي پاسخ
ت سؤاالت منفي ثبت و ارزش آنها به ارزش سؤاال

  .مثبت تبديل گرديد
فاكتور آناليز تجزيه و االت با استفاده ازؤس اين   

. تحليل و در نهايت مقادير استاندارد آنها تهيه گرديد
استفاده از فرمول زير، مقادير دانش و  سپس با

هاي مستقل و      متغي رخصوصيات دموگرافيك به عنوان 
وابسته تعريف و       متغي رميزان مشاركت به عنوان 

 0 ي نمرات ميزان نمرات استاندارد بر اساس محدوده
                                  ٌ        بر اساس فرمول زير استخراج و نهايتا  براساس  100تا 

  .تحليل عاملي تجزيه و تحليل گرديده است

                                                     
1-Dolisca 
2-Knowledge  
3-People participation 
4-Demographic characteristics 
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  1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

مستقل يا وابسته متغيرهاي = مقدار − حداقل ∗
حداكثر − حداقل

 
چندين روش آماري مطابق نياز و تناسب با تحقيق 

 توصيفي، كار رفته است نظير آمار هبها  براي تحليل داده
 واريانس تحليل مستقل، آزمون تي نمونه عاملي، تحليل

)ANOVA1( 2پيرسن  همبستگي و )Hair, 1998: 5( ،  
وابسته تحقيق بر اساس       متغي رسنجش  به منظور
زمينه   صورت گرفته در اين هاي متعدد پژوهش

 بقايي ،)2012( و همكاران رضاييهمچون تحقيقاتي 
، ليو و )2005(، باجي )2000( زاده همت ،)1385(

و ديگران سطوح مختلف مشاركت ) 2010(همكاران 
يان در يشاركت روستاميزان م :عد       در سه ب 

 ي آبخيزداري،ها طرحتدوين و طراحي  گيري، تصميم
سازي  يان در اجرا و پيادهيميزان مشاركت روستا

يان در يي آبخيزداري، ميزان مشاركت روستاها طرح
بندي شدند و بر  ي آبخيزداري، دستهها طرحارزشيابي 

اقدام به ) 5=تا خيلي زياد 0= هيچ(مبناي طيف ليكرت 
عد                                ها گرديد، سرانجام جمع جبري سه ب سنجش آن

 ها وابسته تركيبي در تحليل      متغي راشاره شده، به عنوان 
با نظر  3اعتبار صوري پرسشنامه. نظر قرار گرفت   مد 

موضوع  ي و كارشناسان در زمينه ميزگرد متخصصان
ت علمي دانشگاه أمورد پژوهش به ويژه اعضاي هي

 طبيعي استان فردوسي و كارشناسان اداره كل منابع
خراسان رضوي و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع 

ييد قرار گرفت و براي أطبيعي خراسان رضوي مورد ت
آزمون  ابزار تحقيق پيش 4اعتماد قابليت تعيين

                                                     
1-Analysis of Variance 
2-Pearson correlation test 
3-Validity 
4-Reliability 

) نفر خارج از نمونه اصلي 30شامل ( 5ها پرسشنامه
انجام پذيرفت، كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده 

 هاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب براي مقياس

  ). 2جدول (بود ) درصد 80باالي (
هاي گردآوري شده با استفاده  تجزيه و تحليل داده

صورت گرفت و نتايج تحقيق در دو   SPSSافزار از نرم
درصد فراواني، درصد  شامل فراواني،(بخش توصيفي 

تجمعي، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات، و 
براي  .ارائه گرديد) شامل تحليل رگرسيون(استنباطي 

- آبخيز  اعتبار مشاركت در عمليات حي سط محاسبه
نهان در   و شناسايي ابعاد اصلي      متغي رداري به عنوان 

 هاي سنجيده شده در سطح مشاركت، از تحليل     متغي ر
قبل از تفسير تحليل عاملي، . عاملي استفاده گرديد 

  .رديدلحاظ گ) MSA6(مقدار كفايت نمونه 
مقدار اين  )2008( 7هاير و همكاران اظهارات طبق    

باشد نتايج تحليل عاملي  0,50اين اعتبار بيش از 
ارزش مقدار . باشد روش مناسبي براي اين منظور مي

باشد كه  مي 0,778براي اين تحليل ) KMO( 8كل
هاي تحقيق مناسب براي  داده بدان معني است كه
  .باشد مي 9انجام تحليل عاملي

                                                     
5-Pre-Testing of Questionnaire 
6-Measure of Sampling Adequacy 
7-Hair et al 
8-Kaiser-Meyer-Olkin 
9-Factor Analysis 
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  ...                                بين متغي ر مستقل آگاهي از عمليات  ي ارزيابي رابطه 

  ي اصلي پرسشنامهها ميزان آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي هر يك از بخش  :2جدول 
 كرونباخ آلفاي ميزان N  هاي اصلي پرسشنامه بخش شماره

  83/0 10  نسبت به عمليات آبخيزداري روستايياندانش   1

  93/0  8  )اجتماعي(ميزان مشاركت   5

  84/0  4  )اقتصادي( ميزان مشاركت   6

  80/0  6  )محيطي زيست(ركت ميزان مشا  7

  92/0 18  ميزان كل مشاركت  8
  1394 ، مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ                                 
  ي تحقيقها يافته

  ي اجتماعي و فرديها ويژگي - 
هاي تحقيق نشان داد كه متوسط سن  يافته    
و عمده  باشد ميسال  45             ًدهنده تقريبا  پاسخ
ها  داده. اند هلأمت%) 79(مرد و %) 82(ندگان ده پاسخ

درصد از پاسخگويان داراي  21كه  دهند مينشان 
و نيز  باشند ميتحصيالت راهنمايي، ديپلم و ليسانس 

. نفره هستند 6تا  4ي ها درصد از آنان از خانواده 59
 سال و 15پسر باالي  3-1درصد آنان  61,5همچنين 

ند پسر در اين رده سني فرز 3درصد آنها بيش از  21,5
بر اساس نتايج، كشاورزي شغل اصلي اكثر آنان .دارند

كه دام داري دومين شغل آنان  درحالي باشد مي%)  48(
بين %) 48(نيمي از پاسخگويان . باشد ميدرصد  43,5

ميليون ريال در ماه درآمد حاصل از كشاورزي  3-4
ز ا) درصد 30(دارند در حالي كه حدود يك سوم آنان 

. مد دارندآميليون ريال در ماه در 3-2راه شغل ديگر 
دهند كه بيش از يك سوم  ها نشان مي يافته
هكتار زمين كشاورزي  2كمتر از %) 43(دهندگان  پاسخ

%) 46(چند، حدود نيمي از آنان  هر. تحت آبياري دارند
  .هكتار زمين كشاورزي ديم دارند 4بيش از 

  
  نتايج تحليل عاملي -

اجتماعي، (سه عامل  ي تحليل عاملي،ها افتهيطبق    
مشاركت  طبق       متغي ربراي ) محيطي زيستاقتصادي و 

درنظر گرفته شده  مدل ارائه شده توسط داليسكا
 1در اين پژوهش، تنها عواملي با مقادير ويژه. است

لحاظ شده و سپس با آزمون  از يك برابر با يك يا باالتر
scree plot فاكتورهايي ). 1ل شك(شوند  ييد ميأت

 40/0د كه بار معيار آنها از عدد گير مييد قرار أيمورد ت
نتايج  .گردد ميبزرگتر باشد و ساير مقادير حذف 

تحليل عاملي با كمك چرخش واريمكس نشان 
درصد از واريانس كل % 64كه اين سه عامل  دهد مي

دهد كه عامل  نشان مي 3جدول  ).3جدول(را دارند 
شاركت اجتماعي است كه تركيبي از يك مربوط به م

  :باشد ميآيتم  8
   "،WMP ")(factor leading=0.80جلساتحضور در "

 "،(factor leading= 0.82) "در تصميمات تأثير
، (factor leading=0.70) "جلسات در مباحثات شركت

 ،)factor leading=0.72("جلسات  طول در پيشنهاد ي  ارائه "
 =factor leading "طول جلسات دري نظرات جديد  ارائه"

 "پيشرفت پروژه با اعضا بحث در مورد ميزان " ،)(0.69

)factor leading=0.75(،پيشرفت  در مورد ميزان بحث
بحث در مورد  و (factor leading=.76) پروژه با مردم

  factor leading) 0,75"(پيشرفت پروژه با خانواده ميزان
% 29,91اجتماعي با نام مشاركت  1پس عامل 

و همانطور كه در  نمايد مين يواريانس كل را تبي
آمده عامل دوم نيز كه مربوط به مشاركت  3جدول

                                                     
1-Eigenvalues 
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  1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

شركت در :آيتم دارد شامل 6محيطي است  زيست
مشاركت ، (factor leading =0.83) عمليات درختكاري

 factor leading) ”(Gabion) "در ساخت بندهاي كنترل

 ،factor leading=0.88) "بذرپاشي مشاركت در "،(0.88=
 "هاي ساحلي ديواره دايك و هاي       فعالي ت مشاركت در

(factor leading= 0.79)  در تعمير و احداث  مشاركت "و
عامل دو با نام  پس (factor leading=0.88)"جاده

ين يواريانس كل را تب% 22,88 محيطي -  زيستمشاركت 
مشاركت اقتصادي بوده و عامل سه نيز مربوط به .نمايد مي

سود حاصل از ساخت جاده  ": آيتم است 4تركيبي از 
سود حاصل از "، WMP" (factor leading = 0.84) براي
 "، WMP "  (factor leading =0.83) هاي فني به كمك

 "WMP هاي فردي در مورد سود حاصل از توصيه

(factor leading =0.82( سود حاصل از اعتبار"، و 

WMP" (factor leading = 0.79).  بنابراين عامل سوم
واريانس كل را %  11,71نيز به نام مشاركت اقتصادي 

  .نمايد ين مييتب
  

  

  
  هاي مشاركتي     متغي رعوامل  Scree plot: 1شكل 

   1394 نگارندگان، :تهيه و ترسيم   
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
201  

  
  ...                                بين متغي ر مستقل آگاهي از عمليات  ي ارزيابي رابطه 

  WMPدر مشاركت مردمي در  Varimaxالگوي عامل چرخش : 3جدول 
  3عامل   2عامل   1عامل  عبارات

      WMO 0,798حضور در جلسات
      0,816  بر تصميمات تأثير

    0,186  0,701  بحث در جلسات
      .718  پيشنهاد در طول جلسات ي ارائه

    .0691   ي جديد در طول جلساتهاايدهي ارائه
  0,718  0,752   بحث در مورد ميزان پيشرفت پروژه با اعضا

    0,764    روژه با افرادبحث در مورد ميزان پيشرفت پ
   .718    بحث در مورد ميزان پيشرفت پروژه با خانواده

  WMP   0,106  0,8430سود احداث جاده پروژه
  WMP   0,147  0,831سود كمك فني در

  WMP    0,204  0,821سود پيشنهادات فردي در 
  WMP   0,194  0,79سود اعتبار پروژه 

  0,834     مشاركت در درختكاري
 0,152 0,877 0,172 (Gabion)  ر احداث سد كنترلمشاركت د

 0,115 0,884  مشاركت در بذرپاشي

  0,768  ي دايكها       فعالي تمشاركت در 

 0,786  0,121 مشاركت در مراتع

 0,156 0,755  مشاركت در ساخت و احداث جاده
Eigenvalnes5,38 4,12 2,11 

 11,71 22,88 29,91 درصد واريانس
  1394 مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ     
  

مشاركت اجتماعي در مقايسه با  3 بر اساس جدول    
اقتصادي داراي ارزش بيشتري و محيطي زيست  مشاركت
درصد از تغييرات سطوح مشاركت را  9/29است و 

درصد توسط داليسكا  1/14اين ارزش . نمايد مين ييتب
 ي هائيتيها جنگلمشاركتي در  در طرح) 2006(

در اين تحقيق ارزش مشاركت . برآورد گرديده است
% 3/22و در مطالعه داليسكا % 8/22 محيطي زيست

  برآورد گرديد و مشاركت اقتصادي نيز دراين تحقيق
  

برآورد گرديده % 1/12و در تحقيق داليسكا % 71/11
دست آمده در اين تحقيق در  هبنابراين نتايج ب. است

مشاركت  اين تحقيق مشخص گرديد كه سطح
 محيطي زيستاجتماعي بيش از مشاركت اقتصادي و 

ولي در تحقيق صورت گرفته  باشد ميداراي ارزش 
توسط داليسكا ارزش مشاركت اقتصادي بيشتر برآورد 

مدل داليسكا را در ايران  تحليل عاملي. گرديده است
  .نمايد مي تأييد
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  :WMP سطح دانش در 
ي نسبت به در ارزيابي ميزان سطح دانش اهال   

ت طوري طراحي شده است سؤاالعمليات آبخيزداري، 
دانش عمومي،  -1: كه موارد زير را پوشش خواهد داد

اجزاي دانش نسبت به  -4عملكرد و  -3اهداف،  -2
همانطور كه در باال عنوان شد، كل  عمليات آبخيزداري

گيري سطح دانش از برنامه  آيتم ايجاد و براي اندازه 10
WMP متغي ر 10تمام . ه گرديداستفاد       توسط روش

  . آنها محاسبه گرديد  Zتحليل عاملي تلفيق و مقادير
. استاندارد گرديدند 100تا  0بعد از آن، اين مقادير از 

صفر و ميزان  WMPبنابر اين ميزان كمينه دانش از 
 .باشد ميبيشينه آن صد 

ت دانش از طريق تحليل سؤاالنمرات مربوط به 
 4م تركيب شده و نتايج آن در جدول عاملي، با ه
و انحراف معيار  68/34ميانگين نمرات . آمده است
اين است  ي دهنده نتايج نشان. است 47/29استاندارد 

دهندگان نسبت به عمليات  كه سطح دانش پاسخ
-درصد از پاسخ 67(  باشد ميآبخيزداري بسيار كم 

 ).دهندگان

  
  

  
  WMPه سطوح مختلف دانش نسبت ب  :4جدول 

انحراف معيار استانداردميانگيندرصدفراواني دانش
5/37 75  )>20(خيلي كم     

)20-40(كم  5/29  59   

)40-60(متوسط  5/14  29   

)60- 80(زياد   5/15  31   

   6 3)<80(خيلي زياد 

68/34 100 200 مجموع  47/29  

  1394يداني نگارندگان، مطالعات م: مأخذ                                     
 

  :به سه دسته WMPسطوح مختلف مشاركت در 
مشاركت  -3مشاركت اقتصادي -2اجتماعي؛ مشاركت-1

 18در مجموع . گردد مي بندي تقسيم محيطي زيست
براي تعيين اين پارامترها مشخص شده است كه  سؤال
فاكتور آناليز تجزيه و تحليل  االت با استفاده ازؤاين س

سپس با . ت مقادير استاندارد آنها تهيه گرديدو در نهاي
، مقادير سطوح مختلف Z scoreاستفاده از فرمول 
 وابسته تعريف و ميزان نمرات      متغي رمشاركت به عنوان 

بر  100تا  0ي نمرات استاندارد بر اساس محدوده

                          ٌ              فرمول فوق استخراج و نهايتا  براساس تحليل  اساس
نمره ميانگين . ستعاملي تجزيه و تحليل گرديده ا

دست آمد كه  هب 8/20و انحراف از معيار نيز  8/51كل 
اين است كه وضعيت مشاركت در اين  ي دهنده نشان

 -اكثر پاسخ. باشد منطقه در حد كم تا متوسط مي
از آنها % 2مشاركت متوسط و فقط %) 48(دهندگان 

داراي مشاركت % 5/23داراي مشاركت بااليي هستند، 
كم  نيز داراي مشاركت بسيار %5/7و  متوسط

  ).5 جدول(باشند  مي
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  WMP سطوح مختلف مشاركت در : 5جدول 
انحراف از معيارميانگيندرصدفراوانيسطوح

 155/7 خيلي كم
 475/23كم

 960/48متوسط
 380/19زياد

 40/2خيلي زياد
1002008/518/20مجموع  

  1394مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                                     
    

  تحليل همبستگي
      متغي ردر اين پژوهش، براي بررسي رابطه بين 

هاي      متغي رو  آبخيزداري  مشاركت در طرح ي وابسته
مستقل ناشي از مبادله اجتماعي از تحليل همبستگي 

ي تحقيقات ها يافتهيد أياين نتايج ضمن ت. استفاده شد
اجتماعي نيز  ي قبلي، با فرضيات تئوري مبادله

  .همخواني دارد
  
  بين خصوصيات دموگرافيك با مشاركت ي ابطهر -
همبستگي پيرسون جهت بررسي اينكه آيا  ي رابطه 

داري بين سطوح مختلف مشاركتي با  معني ي رابطه
خصوصيات دموگرافيك افراد وجود دارد يا خير مورد 

يج مشخص نمود كه رابطه نتا. استفاده قرار گرفت
دار و مثبتي بين سن افراد با مشاركت وجود  معني
اين   ي دهنده در واقع نشان ).r=0.365, p=0.000(دارد 

است كه با افزايش سن افراد ميزان مشاركت نيز 
 ي همچنين مشخص گرديد رابطه .يابد افزايش مي

داري بين تعداد اعضاي خانواده و تعداد پسر  معني
 باشد ميسال با ميزان مشاركت برقرار  15باالي 

)r=0.318, p=0.000 .( و)r=.276, p=0.000.(   ولي
ي بين درآمد افراد با ميزان مشاركت دار معني ي رابطه

  ).6جدول( )r=0.075, p=0.291(برقرار نيست 
  

  
  رابطه همبستگي بين خصوصيات دموگرافيك و مشاركت :6جدول 

Variable R P-Value  

Age 0.365 0.000   

Household size 0.318 0.000   

Number of son above 15 years old 0.267 0.000   

Main income 0.075 0.291   

Alternative income 0.045 0.524   

Size of irrigated land 0.347 0.000   

Size of rain fed land 0.262 0.000   

  1394ت ميداني نگارندگان، مطالعا: مأخذ                  
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  رتباط بين دانش و سطوح مشاركتيا -
گر نتايج آزمون همبستگي است و  نشان 7جدول      

 و مثبتي بين  دار معنيكه همبستگي  دهد مينشان 
و مشاركت اجتماعي، اقتصادي  WMPدانش از عمليات 

  در آن وجود دارد كه به ترتيب محيطي زيستو 
  (r=0.651, p=0.000), ،)r=0.552, p=0.000 (و  
  (r= 0.625, p=0.000) در كل مشاركت  .باشند مي

   ,r= 0.611دارد WMPدار با دانش از  اي معني رابطه
  

p=0.000)(  ميانگين  بطوركه به اين معني است كه
داراي تمايل بيشتر  WMPافرادي با دانش بيشتر از 
 هاي ت     فعالي در       ًخصوصا  اند به مشاركت در آن عمليات

ي ها ويژگيبراي تعيين  .محيطي زيست اقتصادي و
هاي  تحليل داده و هاي تحقيق از تجزيه     متغي رتوصيفي 
هاي      متغي ر  تحقيق در اين.استفاده شد )EDA(اكتشافي
و انتظار  نگرش، دانش مندي، همانند رضايت مستقل

  .است مورد سنجش قرار گرفته
  

  WMPنش و مشاركت در همبستگي بين عوامل ميزان دا: 7جدول 
  r  P(2-tailed) عوامل مشاركت

  0.000  **0.651 مشاركت اجتماعي

  0.000  **0.552  مشاركت اقتصادي

  0.000  **0.625   محيطيمشاركت زيست

  0.000  **0.611  مشاركت كل
  1394مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                 
  

 تحليل رگرسيون

هاي      متغي ركه در بين  سؤالبراي يافتن پاسخ اين 
مرتبط با مبادله اجتماعي، كدام يك بر ميزان مشاركت 

گذارترند، از تكنيك آماري تحليل رگرسيون تأثيرمردم 
بدين منظور جهت . ه استفاده شده است     متغي رچند 

هاي مبادله بر ميزان      متغي رهمزمان  تأثيربررسي 
ميزان (وابسته       متغي ربا  دار معنيهاي      متغي رمشاركت 

 ه     متغي ردر معادله رگرسيون چند ) مشاركت در طرح
نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيون . وارد شدند

 كه بطوري. است دار معنينشان داد كه مدل ارائه شده 
 ي شده در معادله مستقل وارد  هاي     متغي راز بين 

ها      متغي رمندي بقيه  رضايت      متغي ربه غير از رگرسيون، 
ضريب همبستگي چندگانه نشان . شدبا مي دار معني

همبستگي باال و  اجتماعي، ي هاي مبادله     متغي رداد كه 
نتايج . وابسته مشاركت دارند      متغي ري با دار معني

ارائه  8آمده از تحليل رگرسيون در جدول  دست به
  .شده است
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  ي مدل نهايي معادله رگرسيونيها مشخصه : 8جدول 

مبستگيضريب ه ها     متغي رو  ها مشخصه
)B( ضريب استانداردضريب تعيين

داري سطح معنيt مقدار  شده 

 000. 7.939-  238. 1.888- مقدار ثابت

يانيميزان دانش روستا  .004 .002 .128 2.185 .030 

 000. 3.662 217. 003. 009. انتظاراز اجراي طرح

 000. 8.500 504. 003. 023.ي آبخيزداريها طرح نگرش اهالي به

يانيمندي روستا ميزان رضايت  .000 .002 .011 .180 .857 

  1394مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ        
  

مشخص گرديده است كه  8 بر اساس جدول     
رگرسيوني با سطوح مختلف   ي دانش در معادله      متغي ر

بوده و در اين مدل رگرسيوني عالوه  دار معنيمشاركت 
مستقل  ديگر يعني نگرش و      تغي رمدانش دو       متغي ربر 

ي با مشاركت دارد ولي ميزان دار معني ي انتظار رابطه
همچنين . ي نيستدار معني ي رابطه مندي رضايت

مشخص گرديد كه بيشترين ميزان واريانس توسط 
ي آبخيزداري، تبيين شده ها طرحنگرش افراد با       متغي ر
  .است

  
  نتيجه

ي گير ندازهادر اين تحقيق دو روش آزمون براي 
در مدل اول . رود ميت و عوامل مبادله به كار كمشار

داليسكا و همكاران  نتايج طرح به كار رفته توسط
دهد كه اين مدل  ييد كرده و نشان ميأت )2006(

. ي ميزان مشاركت است روشي مناسب براي محاسبه
 دوم نتايج طرح عوامل مبادله توسطدر مدل 

 4دارد كه  بيان ميييد كرده و أرا ت )1990(1سريل
ي اجتماعي با سطح مشاركت  فرضيه مرتبط با مبادله

                                                     
1-Searle 

 
 
 

ي تحقيق نشان ها يافتهدر مجموع . شوند ميزمايش آ
پاسخگويان مورد مطالعه در سه  داد كه ميزان مشاركت

و اقتصادي مورد تحليل  محيطي زيستعد اجتماعي،  ب 
 اجتماعي قرار گرفته و مشخص گرديد كه فاكتور

-  و سپس فاكتور زيست تأثير شترينبي %)91/29(
را فاكتور  تأثيركمترين          ًو نهايتا %) 88/22( محيطي

بر واريانس داشته و در مجموع %) 71/11(اقتصادي 
نمايند در مجموع  مي نيرا تبي تغييرات واريانس 5/64%

ي آبخيزداري كم تا ها طرحميزان مشاركت اهالي در 
استمرار  متوسط برآورد گرديده است كه بدون ترديد

ي ها طرحمديريت پايدار  تواند ميوضعيتي  چنين
مورد مطالعه با مشكل  ي آبخيزداري را در منطقه

ي زيادي را براي نگهداري و ها هزينهسازد و  مواجه
. ها به دولت تحميل نمايد و پروژه ها طرح ي توسعه

قيقات نتايج به دست آمده در اين بخش با نتايج تح
 نعبدالمالكي و همكارا ،)2010( ليو و همكاران

. مطابقت دارد )2011( باقريان و همكاران ،)2011(
نتايج به دست آمده از تحقيق در خصوص ميزان 

ي آبخيزداري حاكي از آن ها طرحبا  روستاييانآشنايي 
  هاي به دست آمده، در  بود كه با توجه به ميانگين
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  1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

سطح آشنايي و آگاهي پاسخگويان مورد مجموع 
ي آبخيزداري اعم از ها طرحد ابعاد مطالعه در مور

اهميت، اهداف، مراحل آن و موارد ديگر اندك بوده 
ين يترين داليل پا ، يكي از مهممسألههمين . است

آبخيزداري  يها طرحيان در يمشاركت روستا بودن سطح
هاي مربوط به  كه در يافته همچنان رود، شمار ميه ب
دن سطح آگاهي ين بويپا"بندي موانع نيز گويه  ت   لوي وا

ت    لوي وبه عنوان ا "ي آبخيزداريها طرحيان از يروستا
     ٌ             مسلما  يكي از داليل . نخست به دست آمده است

وجود چنين وضعيتي، عدم توجه كافي به تدوين و 
رساني  ي ترويجي و نبود نظام اطالعها برنامهاجراي 

رساني به افراد محلي در  مناسب به منظور آگاهي
هر . شود ميبخيزداري، قلمداد ي آها       فعالي تخصوص 

ين يچند ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود پا
ي ها طرحدر خصوص  بودن سطح آگاهي افراد

آبخيزداري، بر اساس نتايج به دست آمده، پاسخگويان 
 اند داشته ها طرحمورد مطالعه نگرش مساعدي به اين 

ذهني و  ي بسا يكي از داليل آن، سابقه كه چه
ي ها طرحدر خصوص  روستاييانبلي تجربيات ق

به هر . آبخيزداري و اعتقاد به مفيد بودن آنها باشد
به سطح آگاهي مناسبي  روستاييانحال، تا زماني كه 

 توان نميدست نيابند،  ها طرحو  ها برنامهدر خصوص 
بنابراين الزم  .از آنان انتظار مشاركت زيادي داشت
فرهنگي حاكم است تا با توجه به شرايط اجتماعي و 

هاي ترويجي و  مورد مطالعه، برنامه ي منطقه بر
و منسجمي در سطح منطقه  رساني هدفمند اطالع

ي اين بخش در برخي ها يافته. تدوين و اجرا شوند
 فهامو ) 2012(مطالعات همچون رضايي و همكاران 

  .شده است تأييد) 2008(
 اي هكه عوامل تبادل رابط دهد مينشان  ها يافته    

بر اين اساس، فردي . با سطح مشاركت دارند دار معني

مشاركت بيشتري در  ،برد ميكه بيشتر از برنامه بهره 
همبستگي  دارند مينتايج بيان . دهد ميآن نشان 

و مشاركت در آن  WMPي بين دانش از دار معني
به بيان ديگر،  .r=0.611, p=0.000 وجود دارد

ح مثبت و ي بين دانش و مشاركت در طر رابطه
متوسط،  بطوراين بدين معني است كه  .متوسط است

افرادي كه دانش بيشتري از عمليات دارند بيشتر 
هاي  نتايج جنبه .متمايل به شركت در آن هستند

گزاران بايد در  كه سياست دهند ميخاصي را نشان 
اين . نظر قرار دهند  مد  WMPطراحي عمليات آتي 

عمليات مديريت  مطالعه بر اهميت دانش فردي از
 تأكيدآبخيزداري در فهم رفتار مشاركت گروه خاص 

اما همچنان نياز به مطالعات بيشتري است تا  كند مي
ي  از اين رو فرضيه .تري ارائه نمود بتوان نتايج قطعي

عنوان يك فرض اصلي در  به تواند ميتبادل اجتماعي 
مطالعات مشاركت مردمي به كار رود زيرا مشاركت 

 تواند ميآتي  اي پيچيده است و تحقيقات سألهمفردي 
گرايانه و ديدگاهي بازتر براي توضيح  از روشي مثبت

 .سطح مشاركت بهره ببرد
 

  سپاسگزاري
دانند از كليه ساكنين  نويسندگان برخود الزم مي    

آباد و بهره  محترم روستاهاي گوش، كارده باال،كوشك
مذكور  و نيز اعضاي محترم شوراي اسالمي روستاهاي

هاي اين تحقيق همكاري  كه با ما در تكميل پرسشنامه
همچنين از كارشناسان . نمودندتشكر و قدرداني نمايند

بيعي و آبخيزداري استان طكل منابع  ي محترم اداره
خراسان رضوي و نيز همكاران بخش تحقيقات 
حفاظت خاك و آبخيزداري مركز تحقيقات كشاورزي 

كه در كليه مراحل  و منابع طبيعي خراسان رضوي
انجام اين پژوهش با ما همكاري كردند تشكر 

  .نماييم مي
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  ...                                بين متغي ر مستقل آگاهي از عمليات  ي ارزيابي رابطه 

  منابع
 ،هاي جلب مشاركت  روش. )1385( مسيب بقايي

 :موردي مطالعه(آبخيزداري   يها طرح در يانيروستا
نامه كارشناسي  ، پايان)هونجان آبخيز زرچشمه ي حوزه

 .دانشكده كشاورزي .ارشد ترويج و آموزش كشاورزي
 .تهران  دانشگاه تربيت مدرس

 پذيري  مشاركت  بررسي .)1389( مسعود پور، سليمان
پايدار در مديريت جامع منابع طبيعي،  ي و توسعه
همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري   پنجمين

 -كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ايران، دانشگاه علوم
  .ايران

 ،؛ حسيني؛ محمود رضوانفراحمد  ؛فاطمه شفيعي
كارگيري ه بررسي ميزان ب.)1389(سرمديان فريدون

ي ها حوزهعمليات حفاظت خاك توسط كشاورزان 
آبخيز كرخه و دز، پنجمين همايش ملي علوم و 

دانشگاه علوم كشاورزي و .ايران آبخيزداري مهندسي
  .ايران- منابع طبيعي گرگان

 بر ميزان  مؤثر بررسي عوامل ).1389( صالحي،الله
 ي آبخيزداري،ها طرحدر  شينانآبخيزن مشاركت

آبخيزداري  مهندسي و  ي علوم               ّپنجمين همايش مل 
 -كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران، دانشگاه علوم

  .ايران
 ،يي از ها آموزه. )1389( اصل نجفي ؛ زهرهمهدي طالب

ي ها روندمشاركت روستايي در ايران، فصلنامه پژوهش
 .27- 48 فحاتص .2شماره . 1دوره . روستايي

 نقش مشاركت مردمي در ). 1389(زاده،محمد  كيوان
 ي آبريز، پنجمينها حوزهي آبخيزداري و ها طرح

آبخيزداري ايران،  همايش ملي علوم و مهندسي 
 .ايران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 هاي مردمي  نقش مشاركت. )2010(كيوان زاده، كريمي
ي آبريز، مجموعه ها حوزهي آبخيزداري و ها طرحدر 

 .گرگان .المللي بحران آب مقاالت اولين كنفرانس بين
  .232 فحهص

 ؛ محبوبي؛  محمدرضا سعدالدين؛ امير محمدي، محمد
بر مشاركت  مؤثرتحليل عوامل . )1389(باراني حسين

 ي كشاورزان در اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه
مقاالت  گلستان، مجموعه استان چاي در چهل
مهندسي آبخيزداري  علوم و ي           ّين همايش مل ششم
  .61- 69 صفحات .دانشگاه تربيت مدرس. ايران

 1388(غالمي  مافي؛ داوود يارعلياله  ؛نبينوري،اكرم .(
مشاركت آبخيزنشينان  بر ميزان مؤثر فاكتورهاي ارزيابي

مجموعه مقاالت اولين  ي آبخيزداري،ها طرحدر 
. ، شاهرودالمللي مديريت منابع آب كنفرانس بين

 .81- 90 صفحات

 ،خسروي ؛ بهمنشمسايي ؛ ابراهيمجعفر يعقوبي 
بررسي عوامل مؤثر در جلب مشاركت . )1388(

آبخيز زنجانرود،   هاي آبخيزداري حوزه مردمي در طرح
ي علوم و                             ّمجموعه مقاالت پنجمين همايش مل 

دانشگاه علوم كشاورزي و . مهندسي آبخيزداري ايران
  .92- 98 فحاتص منابع طبيعي گرگان،
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