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 دگاهید از یزداریآبخ یهاطرح در مشارکت عدممقایسه عوامل موثر بر 

 یمحل جوامع و کارشناسان
 

 3یرجائ نیحس دیس و 2پورجم صالح نیام ،1*نور حمزه
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 دهیچک

 نیا با. باشديم هاپروژه نیاشکست  ایو  تیدر موفق يعامل مهم یدارزیآبخ یهادر طرح يمحل جوامعمشارکت  زانیم

 تاو  مختلف، متفاوت است زیآبخ یها هزحو در کارشناسان و بردارانبهره دگاهید ازدر مشارکت مردم  موثر عوامل ،حال

 در مردمعوامل موثر بر مشارکت  یاسهیمقا يابیارز ،حاضر پژوهش از هدفنشده است.  مطالعه همزمان صورتبه ،کنون

 مردم مشارکت عدم بر موثر عوامل ،قیتحق نیا درکارشناسان است.  ،نیهمچنو  نانیزنشیآبخ دگاهیاز د عمارت زیآبخ

شاخص  ریز 41 واجرا -يطراح و جیترو و آموزش اجتماعي، ،یاقتصاد شاخص چهار قالب در یزداریآبخ یهاطرح در

ها و شاخص دمن،یفر آزمون زیو ن یفاز يسلسله مراتب لیتحل ندیفرابا استفاده از  ،در ادامه .شدند یبندطبقه

 يبررس یبرا ،تیدر نها د.ش یبندتیاولو یزداریآبخ یهادر طرح يمردمموثر بر عدم مشارکت  یهارشاخصیز

نشان  جینتاکار برده شد.  به یا دو نمونه رنفیاسم-کلموگروفآزمون  ،ها رشاخصیز تیاهم زانیدر م دگاهیدو د یيهمسو

را در عدم مشارکت مردم  یشتریبنقش  یاقتصاد  شاخص برداران،عمارت از منظر خبرگان و بهره زیآبخ حوزهداد که در 

 بیترتبه ،نشان داد کارشناسان و يمحل جوامع منظر از هارشاخصیز یبندرتبه جینتاها دارد.  شاخص رینسبت به سا

 در حوضه ساکنان آموزشعدم " و "میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوانبه مردم منافع گرفتن دهیناد"  یهارشاخصیز

 عوامل تیاهم زانیم اختالف نیشتریب ،حال نیبا ا .دارند را مردمدر عدم مشارکت  تیاهم نیترشیب "ها طرح خصوص

 زهیانگ عنوانبه مردم منافع گرفتن دهیناد" یهارشاخصیمربوط به ز ،ياز منظر دو گروه کارشناسان و جوامع محل

 کهنیا ،يکل جهینت .است "عدم مشورت با جوامع محلي )شورای روستا( در نیازسنجي پروژه"و  "میمستق یاقتصاد

به همراه آموزش  ،ياز جوامع محل يو نظرسنج نانیزنشیداشتن منافع آبخ و درنظر منظوره چند یهاپروژه یاجرا

 . شودحوضه  یزداریآبخ یها جلب مشارکت فعال مردم در پروژه ساز نهیزم تواند يبرداران م بهره
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 يافزون منابع اصل روز بیباعث تخر ،دیشد یهابارش

 جهینت .است شدهآب و خاک  يعنی انسان، اتیح

 و تعداد شیافزا يعیطب منابع از يراصولیغ یبردرابهره

 در. استخاک  شیفرسا ،نیهمچنو  هاالبیس يبزرگ

 مناسب و جامع روشي عنوان به آبخیزداری میان، این

 آبخیز های حوزه در طبیعي منابع پایدار مدیریت در

و همکاران،  Noor) است گرفته قرار توجه مورد شتریب

 در یمتعدد یها پروژه گذشته یها سال يط (.2446

 اجرا به کشور یيروستا مختلف نقاط و زیآبخ یها حوزه

 تغییرات جادیا ها آن ياساس هدف که است درآمده

و  یاقتصاد توسعه یبرا مناسب یها نهیزم و مثبت

و  Bagherian) است بوده ينواح نیا ياجتماع

 (.2441همکاران، 

نشان داده  ریچند ساله اخ اتیو تجرب قاتیتحق

آبخیزداری بدون مشارکت و  یها طرح یاست که اجرا

های اجتماعي  سرمایه عنوان بهمردم  داریپا يهمراه

 یدر اجرا يمشارکت افتیره ،و لذا موفق نبوده

 دهه از داریکار پاراه کیعنوان  آبخیزداری به یها طرح

 قرار نظر مد آبخیزداری یها تیفعال توسعه یبرا 4304

و  Noor؛ 2441و همکاران،  Bagherian) است گرفته

در منابع  يمشارکت مردم موضوع(. 2442همکاران، 

و توسعه در سال  طیمح ياز کنفرانس جهان يعیطب

قرار گرفت. از  يمورد توجه جامعه جهان شتریب 4820

در کنفرانس  يموضوع مشارکت مردم ،رو نیا

قرار  دیمورد تأک 4882در سال  لیبرز رویودوژانیر

از  يکیکنفرانس  نیا 23فصل  24گرفت و در بند 

 داریبه توسعه پا يابیدست یبرا ياساس یازهاینشیپ

 یهابرنامه یبرا یریگمیتصم ندیفرامشارکت مردم در 

و  Bagherian) است شده عنوان توسعه و طیمح

  .(2440همکاران، 

 يمحل جوامع مشارکت نهیزم در یمتعدد فیتعار

 ،حال نیا با. دارد وجود یاتوسعه یهابرنامه در

 مردم دادندخالت  ندیفرا عنوانبه را مشارکت توان يم

 یدستاوردها و جینتا بر هاآن یرگذاریتأث منظور به

 ،حالت نیدر ا .کرد انیبمختلف  یهابرنامه و هاطرح

 و اجرا ،يو طراح نیدر تدو سه سطح مشارکت

 يابیارزش در مشارکت تینها در و هابرنامه یساز ادهیپ

 طرح کی یاجرا از حاصل یامدهایپ و جینتا يبررس و

 نیا با .(2442و همکاران،  Rezaei) است نظر دم

 یدر اجرا يمحل جوامعتوجه به مشارکت  عدم ،حال

 کشور یزداریآبخ و يعیطب منابع یهااز پروژه یاریبس

 و يعیطب منابع ياصل حافظانو  نفعانیذ یسبب انزوا

 دانش و یياجرا ،یفکر یهالیپتانس از یبرخوردار عدم

 یيو اجرا يمراحل مختلف مطالعات يط هاآن يبوم

. (2424 ،و همکاران Salehpour Jam)است  هشدطرح 

جوامع  يآت زهیکاهش انگ ،نیهمچنمساله  نیا

طرح، در خصوص  یرا در مراحل پس از اجرا یيروستا

 تجربه. است داشته دنبال به هاحفاظت از پروژه

 هادولت فعالیت که است آن از حاکي متعدد کشورهای

 کیتدوین  ،لذا و نداشته را الزم یکارآمد تنهایي به

است  یضرور سیستمي و فراگیر راهبردی برنامه

(Mohammadi Golrang  ،2440و همکاران .) 

 ریتأث نیاز کشورها مب یاریدر بس ریمطالعات اخ

سطح مشارکت مردم بوده  نییتعدر  یادیعوامل ز

 بر یفرد یهايژگیو ریتأث بر نیمحقق از يبعضاست. 

و همکاران،  Atmist) کردند اشاره افراد مشارکت زانیم

 از گرید يبرخ(. 2441و همکاران،  Bagherian؛ 2440

 و يآگاه و اطالعات سطح نقش بر زین هاپژوهش

و  Haidari) اندگفته سخن مشارکت در آن یاثرگذار

Wtight، 2444 .)بودن باال که معتقدند افراد نیا 

باعث  ،طرح اهداف از فرد يآگاه و اطالعات سطح

 ،ياز طرف .شوديدر طرح م هاآنمشارکت  شیافزا

 ياجتماع مبادله یتئور تبع  به هااز پژوهش يبرخ

رابطه مشارکت مانند رابطه تبادل کاال  که معتقدند

 (.2440و همکاران،  Bagherian) دو نفر است نیب

مشارکت  یمفهوم که فرد مشارکت کننده در ازا نیبد

حقوق  افتیو در شیازهایطرح انتظار برآورد ن کیدر 

از عوامل  زین يو سابقه ذهن نگرش ،تینها دردارد. 

 باشنديم هاطرح در افراد مشارکتموثر در 

(Bagherian  ،2448و همکاران). راستا نیا در، 

در  يعوامل بازدارنده مشارکت مردم یيشناسا

 در هاآن تیوزن و اهم نییو تع یزداریآبخ یها طرح

ثر ؤگام در تحقق مشارکت م نیول، ازیآبخ سامانه کی

 کپارچهی تیریمد اهداف به يابیو دست يمردم

 ،و همکاران Salehpour Jam) است زیآبخ یها حوزه

2424 .) 

Hematzadeh  وKhalighi (2446)،  اقدام به

برداران در بهره مشارکتبر عدم  عوامل مؤثر يبررس
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واقع در  کیمعرف کچ هضحوآبخیزداری در  یها طرح

نشان داد  شانیا يبررس جی. نتاکردنداستان گلستان 

 یهادر طرح يبرداران مشارکتدرصد بهره 0/20که 

عدم  درصد 38 تعداد نیاند، از انداشته یزداریآبخ

از  شیو ب هیدرصد نداشتن سرما 33اطالع از پروژه، 

را عامل  هااز محاسن طرح يعدم آگاه زیدرصد ن 23

 همکارانو  Garcia. اندکردهعدم مشارکت خود اعالم 

 مناطق ساکنین رفتار و نگرش ارزیابي به( 2443)

 اثر و آب منابع از حفاظت به مدیترانه سواحل

 نتایج. پرداختند آن بر محیطي و فردی خصوصیات

 به وابسته و فردی خصوصیات بین که داد نشان ایشان

 به ها آن نگرش نوع با داری معني ارتباط محیط

و  Bagherian .ندارد وجود آب منابع از حفاظت

 رضایت عوامل دادند که بین نشان ،(2441همکاران )

 درآمد، ها،برنامه از میزان آگاهي قبلي، هایبرنامه از

 در بردارانمشارکت بهره و هابرنامه به مثبت نگرش

داری وجود دارد. معني ۀرابط آبخیزداری هایطرح

Bagdi  وKurothe (2441)، اقدام به  يدر پژوهش

 یهادر برنامه يمشارکت مردم و جوامع محل يبررس

 التیواقع در ا هاداربیو منطقه در زیآبخ تیریمد

 دیمؤهای این مطالعه . یافتهپرداختند هندماهاراشترا 

 یزیردر مراحل برنامه مردم مشارکت زانیآن بود که م

که، يحالر د بود؛ متوسطحوضه در حد  برنامه یاجرا و

 یو نگهدار ریتعم احلاز مشارکت در مر یيسطح باال

 ،(2446و همکاران ) Ashoori. گذاشتند شیبه نما

های حفاظت آب و  کار به برنامه نگرش کشاورزان برنج

خاک در بخشي از شمال ایران را مورد توجه قرار 

دهندگان  پاسخ از درصد 2/11 ،داد نشان نتایجدادند. 

نتایج ایشان داللت  ،همچنیناند.  نگرش خوب داشته

دار بین درآمد کشاورزان و  بر رابطه مثبت و معني

 ،(2440و همکاران ) Varuaها داشت.  آن  نگرش

های راجستان  نگرش روستاییان در برخي مناطق ایالت

و گوجرات کشور هند به مدیریت و حفاظت منابع آب 

زیرزمیني را مورد بررسي قرار دادند. نتایج ایشان 

داللت بر نگرش مثبت کشاورزان به مسئله حفاظت 

 04حدود  ،همچنینهای زیرزمیني داشته است.  آب

 که بودند اعتقاد این بر شوندگان پرسش درصد از

 آب ماندن باقي موجب فعال های چاه تعداد کاهش

با این حال تعداد اندکي از  ،شودمي فرزندانشان برای

 دادند. ها اقدامات حفاظتي آب را انجام مي آن

Bagherian ( 2440و همکاران)، يبه بررس اقدام 

 یها در طرح يعوامل موثر بر مشارکت مردم

 جی. نتاکردند رود حبله زیآبخ حوزهآبخیزداری در 

طرح  نیکه مشارکت مردم در انشان داد  شانیا

به مشارکت در  لیتما شتریبها  متوسط بوده و آن

و همکاران  Elyasiدارند.  ياجتماع یها تیفعال

 بر یفرد اتیخصوص نیارتباط ب يبررس به ،(2440)

 هایطرح در مشارکت به نانیزنشیآبخ لیتما

 استان کرمانشاه يهزارخان هضحو در زدارییآبخ

پژوهش نشان  نیا يهمبستگ لیتحل جی. نتاپرداختند

 یرهایبا متغ نانیزنشیآبخ مشارکت زانیم نیب که داد

روابط  نیتعداد دام و مساحت زم الت،یسطح تحص

 رابطه نانیزنشیسن آبخ زانیو با م دار يمثبت و معن

 Mohammadi Golrangوجود دارد.  دار يو معن يمنف

 متغیر بین رابطه ارزیابي به ،(2440) همکاران و

 آبخیزداری و خاک حفاظت عملیات از آگاهي مستقل

 واقع آباد کوشک آبخیز حوزه در در مردمي مشارکت با

 ایشان هاییافته. پرداختند رضوی خراسان استان در

 از بیش افراد اجتماعي مشارکت سطح که داد نشان

 Salehpour .است محیطي زیست و اقتصادی مشارکت

Jam ( 2442و همکاران)، به نسبت يدر پژوهش 

 در نفعانیثر بر عدم مشارکت ذمؤ عوامل یبند تیولوا

در  کارشناسان دگاهید اساس بر یزداریآبخ یها طرح

اقدام کردند.  تهران شهر به مشرف زیآبخ یها حوزه

و  یاقتصاد یها شاخص که ددانشان  شانیا جینتا

را به خود  تیاولو نهیکم و نهیشیب بیترت به يانسان

و همکاران  Salehpour Jam .اندهاختصاص داد

متفاوت از موانع عدم مشارکت  یها دگاهید ،(2424)

را  یاز شهر ر يدر بخش یزداریآبخ یها مردم در طرح

 یارهایمع که داد نشان شانیا جینتا. کردند يبررس

 عدم در یيباال تیاولو یدارا یزیر برنامه و یاقتصاد

 .اند داشته يمحل جوامع مشارکت

 نیشیپ یهاپژوهش یبندجمع و يبررس

 يمحل جوامع مشارکت بر موثر عوامل تنوع دهنده نشان

 تنوع زین امر نیا لیدل. دارد یزداریآبخ یهاپروژه در

 و يتیریمد و ياجتماع ،یاقتصاد ،يطیمح طیشرا

 یهاپژوهش. باشديم گریکدی با هاآن روابط يدگیچیپ

 ز،یآبخ گر آن است که در هر حوزهانیب نیشیپ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209563391530023X#!
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و اثرگذار، در رفع موانع  دیمف یریمنظور اتخاذ تداب به

عوامل  یينسبت به شناسا ،است الزممردم،  يمشارکت

 يو علم قیدق مطالعه هاآنمؤثر بر عدم مشارکت 

 نظرات زمانهم يبررس ،گرید یسو از. ردیصورت گ

 در توانديم ،یيروستا مناطق نیساکن و کارشناسان

 موانع از بهتر هرچه اطالع و هاتیاولو یيشناسا

 نیا د،ینما کمک یزداریآبخ یهاطرح در مشارکت

 تیموفق ضامن ،یياجرا یهانهیمسأله ضمن کاهش هز

 ،منظور نیا یبرا. بود خواهدها طرح مؤثرتر یاجرا و

عوامل مؤثر بر عدم  یبندتیاولوپژوهش حاضر با هدف 

 یهادر طرح یيجوامع روستا داریمشارکت پا

در  يجوامع محل وکارشناسان  دگاهیاز د یزداریآبخ

استان  در قوچان شهرستان عمارت زیآبخ حوزه

 نیا انتخابشده است.  یزیرطرح ،یرضو خراسان

در منطقه، اتمام  نیشیپ قاتیوجود تحق لیدل به زیآبخ

 انجام و یشنهادیپ یزداریآبخ  پروژه مختلف یها بخش

 جینتا. باشد يم ر،یدهه اخ کی يط یزداریآبخ پروژه

 هزحو در (،2442)و همکاران  Noor نیشیپژوهش پ

 افراد از درصد 24 حدودعمارت نشان داد که  زیآبخ

 گیری، تصمیم در مشارکتي گونه هیچ بررسي مورد

 منطقه آبخیزداری های طرح پایش و اجرا طراحي،

 نیشیپ پژوهش جینتا ،گرید یسو از. اند نداشته

دهنده نگرش نسبتاً مثبت روستاییان مورد  نشان

وجود  با ،نیبنابرا. داشتبررسي به عملیات آبخیزداری 

 به منجر ضرورتاًامر  نیانگرش مثبت به آبخیزداری، 

 پروژههای مختلف  بخش درمردم  مشارکت و پذیرش

 ،ستا یضرور و است نشدهحوضه عمارت  یزداریآبخ

موانع مشارکت مردم در  نهیدر زم يمطالعه علم

 ،نیهمچناز نظر کارشناسان و  یزداریآبخ یها طرح

  .ردیپذ صورت حوضه نیساکن

 

 هاروش و مواد

 حاضر قیانجام تحق منظوربه: مطالعه مورد منطقه

 و یرضو خراسان استان در عمارت آبخیز هزحو

 زیحوزه آبخ نیا. است شده انتخاب قوچان شهرستان

 هکتار 6428 ترتیب به محیط و مساحتبا  يکوهستان

 تا  32˚ 32ʹ جغرافیایي طول در مربع کیلومتر 8/32 و

 30˚ 2ʹ تا 30˚و عرض جغرافیایي  شرقي 32˚ 32ʹ

 سال یسرشمار اساس بر. (4)شکل قرار دارد  شمالي

 که استنفر  4423 عمارت یروستا تیجمع ،4383

 طوربه کوهستاني آبخیز این .دارند قرار خانوار 326 در

. کند مي دریافت بارندگي متر يمیل 303 ساالنه متوسط

-22 های سال طي حوضه این در آبخیزداری عملیات

 4434 جمعا پروژه این در. است شده انجام 4322

 بندهای همراه به کاری کپه و بذرپاشي عملیات هکتار

 متر 3/1 الي 3/4 بین مفید ارتفاع با خاکي و گابیونبي

 بین ارتفاع با گابیوني بند 46 بین این در. شد انجام

 متر 3/1 و چهار بین ارتفاع با بند هفت و 3/2 الي 3/4

 .دارد وجود

 

 
 قوچان عمارت روستای وآبخیز  هزحو موقعیت -1 شکل
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 از پژوهش نیا در استفاده مورد روش: پژوهش روش

 ،اطالعات یگردآور لحاظ از و یکاربرد هدف، لحاظ

 فن با و يفیتوص قیتحق روش به و است يدانیم

آوری  گیری و جمع . ابزار اندازهدیرس انجام به شیمایپ

 ،راستا این در. بود نامهپرسش پژوهش، ها در این داده

پاسخ فردی های ویژگي حاوی افتهی ساختار نامهپرسش

 در مشارکت در موثر یهاشاخصارزیابي  و گویان

 متعددی عواملطراحي شد.  آبخیزداری، یهاپروژه

 هایطرح در يمردم داریپا مشارکت عدم بر توانند مي

 نیا قیتحق نیا در که باشند داشته دخالت یزداریآبخ

 از پرسش ،یاکتابخانه مطالعات اساس بر عوامل

 یحضور مصاحبه و منطقه به مراجعه زین و کارشناسان

 در ،سپس و ،یيشناسا منطقه بردارانبهره و ساکنان با

 شدند یبندطبقه هارشاخصیز و هاشاخص قالب

 قیتحق روش ،ادامه در ،اهداف به توجه با(. 4 جدول)

 در يمحل جوامع و کارشناسان نظرات يابیارز یبرا

 یيروستا جوامع مشارکت عدم بر موثر عوامل نهیزم

 .شوديم انیب

 
 در پژوهش حاضر یزداریآبخ یها پروژه در مردم مشارکت عدم بر موثر یهارشاخصیز و هاشاخص -1 جدول

 یاختصار کد زیرشاخص شاخص

 اقتصادی

 X1 هضحو ساکنان یيروستا خانوار درآمدکم به توجه عدم

 X2 یزداریآبخ یها طرح بودن بازده رید

 X3 یبردار بهره حق و فروش و دیخر مجوز صدور امکان عدم

 X4 میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوان به  مردم منافع گرفتن دهیناد

 اجتماعي

 X5 قومي و محلي اختالفات

 X6 يمشارکت یهاطرح به نسبت اعتماد عدم

 X7 پروژه اهداف به نسبت اعتماد عدم

 X8 پروژه یاجرا یهاعرصه به( تی)مسئول تعلق احساس عدم

 X9 آبخیزداری و خاک حفاظت زمینه در محلي افراد بومي دانش وجود عدم

 اجرا -يطراح

 X10 ها پروژه یاجرا در محلي یروین به توجه عدم

 X11 پروژه نیازسنجي در( روستا)شورای  محلي جوامع با مشورت عدم

 X12  مرکز در یریگ میتصم قدرت تمرکز

 ترویج و آموزش
 X13 مربوطه اهداف و ها طرح خصوص در حوضه ساکنان آموزش عدم

 X14 بومي مروج گروه وجود عدم

 

: کارشناسان دگاهید از عوامل یبندتیاولو

 چهار یکارشناسان دارا یشده برا هیته نامه پرسش

 نهیزم در هیگو شش ،یشامل اطالعات فرد بخش

 یهارشاخصیز نهیزم در هیگو 41 مشارکت، فیتعار

 یهادر طرح یيموثر بر عدم مشارکت جوامع روستا

 هاشاخص يزوج ساتیمقا جدول و یزداریآبخ

 سطح نهیزم در کارشناسان نظرات يابیارز .باشد يم

 کی شکلبه یزداریآبخ یهاپروژه در مردم مشارکت

 مطرح مشارکت نهیشیبتا  مشارکت نهیکماز  فیط

ها  دخالتي در طرح گونههیچ محلي مردم -4: شد

 کار نیروی عرصه طریق از مردم -2نداشته باشند، 

از طرف دستگاه  مردم -3باشند،  داشته مشارکت

گیری با  اجرایي مورد مشورت قرار گیرند )تصمیم

 کاری گروه محلي مردم -1دستگاه اجرایي است(، 

 مشارکت طراحي در نیز آگاه نماینده و داده تشکیل

 تمام مردم -3ولي اجرا با بخش دولتي باشد و  ،دارد

 و دهند مي انجام را اجرا و طراحي ها، گیری تصمیم

 از کی هر به کارشناسان .باشد مشاور عنوان به دولت

 فیط اساس بر بخش نیا در شدهمطرح سواالت

( 1) ادیز(، 3) متوسط(، 2) کم(، 4) کم يلی)خ کرتیل

 کردنديم مشخص را خود نظر(( 3) ادیز يلیخ و

(Bagherian  ،؛2441و همکاران Salehpour Jam  و

 و هاشاخص ،نیهمچن. (2442همکاران، 

 مناطق نیساکنموثر در عدم مشارکت  یها رشاخصیز

 ارائه 4 جدول در یزداریآبخ یهاطرح در یيروستا

 نیا دمن،یبا استفاده از آزمون فر ،سپس .است شده

 د.ش یبندتیاولو هاهیگو

ها  وزن شاخص نییتع یبرا ،ادامه در
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وزن  نییتع یو برا يزوج ساتیمقا یها نامه پرسش

کم  يلی)خ کرتیل فیط یهانامهپرسش ها رشاخصیز

(( 3) ادیز يلی( و خ1) ادی(، ز3(، متوسط )2(، کم )4)

 ها نامهپرسش یيو روا هیته یریگعنوان ابزار اندازهبه

از  ،ادامه در. شد دییبر نظرات خبرگان تا يمبتن

و  يعیکل منابع طب هادار مختلفکارشناسان 

 یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،استان یزداریآبخ

 ادارهکارشناسان مربوطه در  زیو ن يعیطب منابع و

در آن  هضکه حو شهرستان یزداریو آبخ يعیمنابع طب

عمل  به يسال نظرسنج 44 یقرار دارد با سابقه باال

 20و  لیتکم ها نامه پرسش 33 تعدادآمده و 

 از استفاده با بیترتهب ،شد. سپس یينامه نها پرسش

 دمن،یو آزمون فر یفاز يسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

موثر بر عدم مشارکت  یهارشاخصیها و زشاخص

 د.ش یبندتیاولو يمردم داریپا

: حوضه ساکنان دگاهید از عوامل یبندتیاولو

 زیساکنان حوزه آبخ یشده برا هیته نامهپرسش

 ،یفرد یهامشخصهشامل  بخش سه یدارا زیعمارت ن

 و یزداریآبخ یهاپروژه در افرادو مشارکت  نگرش

 در یيروستا جوامع مشارکت عدم بر موثر رشاخصیز

 منظوربه. باشديم (4جدول) یزداریآبخ یهاطرح

 مشارکت عدم بر موثر یهارشاخصیز یبندتیاولو

 با نامهپرسش از یزداریآبخ یها طرح در يمردم داریپا

و آزمون  یریگاندازه ابزار عنوانبه کرتیل فیط

 نیا در که است ذکر هب الزم استفاده شد. دمنیفر

 نظر در نمونه واحد عنوان به یيروستا خانوار ق،یتحق

 فرمول از نمونه حجم محاسبه منظور به و شد گرفته

و  Bagherian) شداستفاده  (4)رابطه  کوکران

  .(2440همکاران، 

(4)                                            
2 2

2 2 2
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جامعه آماری )خانوارهای ساکن در  N آن، در که

برای سطح اطمینان  استیودنتt  آماره tحوزه آبخیز(، 

برآوردی جامعه  واریانس S2(، t=86/4درصد ) پنج

دقت احتمالي مطلوب  درجه d(، S2= 23/4مورد نظر)

(43/4 =d و )n ( شده انتخاب)خانوارهای  نمونه حجم

 .باشد يم زیآبخ حوزه آماری جامعه از

 

 و بحث جینتا

 با: کارشناسان دگاهید از موثر عوامل یبند تیاولو

از نظر  یریگبهره منظوربه و قیتحق روش به توجه

 مشارکت عدم بر مؤثر عواملکارشناسان در خصوص 

 در حوزه یزداریآبخ یهاطرح در یيروستا جوامع

نفر از کارشناسان  20عمارت قوچان تعداد  زیآبخ

انتخاب و  یزداریمتخصص و مرتبط به مباحث آبخ

 ينظرسنج جینتا قرار گرفتند. یحضور مورد مصاحبه

از مشارکت و  شانیا فیتعر نهیکارشناسان در زم از

 یهادر طرح يمشارکت جوامع محل مطلوب سطح

 ارائه شده است. 2در جدول  یزداریآبخ

 
  يمشارکت پروژه کیدر  یيمناطق روستا نیدخالت ساکن مطلوب سطحنظر کارشناسان درباره  یبندرتبه -2 جدول

 رتبه رتبه نیانگیم گویه

 3 31/4 .باشند نداشته ها طرح در دخالتي گونههیچ محلي مردم

 4 41/1 باشند. داشته مشارکت کار نیروی عرصه طریق از مردم

 2 13/3 (.است اجرایي دستگاه باگیری  )تصمیم گیرند قرار مشورت مورد اجرایي دستگاه طرف از مردم

 3 24/3 .باشد دولتي بخش با اجرا ولي. دارد مشارکت طراحي در نیز آگاه نماینده و داده تشکیل کاری گروه محلي مردم

 1 08/2 .باشد مشاور عنوان به دولت و دهند مي انجام را اجرا و طراحي ها، گیری تصمیم تمام مردم

 

 لیتحل یها نامه پرسش لیتکم از پس ،ادامه در

 یبرا خبره، کارشناس میت لهیوس به يمراتب سلسله

 يمردم مشارکت عدم بر موثر یها شاخص یبند تیاولو

 سلسله لیتحل ندیفرا از یزداریآبخ یها پروژه در

 نسبت یها هینما ریمقاد. شد استفاده یفاز يمراتب

 در ها شاخص يمحاسبات شده نرمال اوزان و یسازگار

 هئارا 3 جدول در یفاز يمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

 .است شده
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 یهاعمارت در پروژه زیآبخ حوزه نیموثر بر عدم مشارکت ساکن یهاشاخص يمحاسبات شده نرمال وزن و یسازگار نسبت -3 جدول

 یزداریآبخ

 نرمال وزن L M U یسازگار نسبت CI RI شاخص

 یاقتصاد

410/4 84/4 433/4 

42/4 33/4 30/2 342/4 

 218/4 31/4 42/4 43/4 ياجتماع

 216/4 11/4 42/4 43/4 جیترو و آموزش

 483/4 42/4 42/4 00/4 اجرا -يطراح

 

 20 لهیوس به شده لیتکم یها نامه پرسش جینتا

 یبرا دمنیفر آزمون یاجرا و خبره کارشناس

 ينسب تیاهم نییتع و ها رشاخصیز یبند تیاولو

 یها  پروژه در مردم مشارکت عدم بر موثر عوامل

. است شده ارائه 1 جدول در ،عمارت حوضه یزداریآبخ

 کمتر یدار يمعن سطح مقدار که است حیتوض به الزم

 تفاوت انگریب دمن،یفر آزمون در( Sig=4) 44/4 از

 مشارکت عدم بر موثر عوامل ينسب تیاهم داريمعن

 .است درصد کی سطح در مردم

 نرمال اوزان و یسازگار نسبت یها هینما ریمقاد

. است شده هیارا 3 جدول در ها شاخص يمحاسبات شده

 با 433/4 شده محاسبه یسازگار نسبت متوسط مقدار

 دامنه در که آمد دستبه 48/4 تا 43/4 نیب راتییتغ

 یبندتیاولو. دارد قرار( CR ≤ 0.1) آن قبول قابل

 یها پروژه در مردم مشارکت عدم بر موثر یهاشاخص

 ،یاقتصاد یها شاخص که دهديم نشان یزداریآبخ

 بیترتبه اجرا-يطراح و جیترو و آموزش ،ياجتماع

 ،زمینه این در. هستند تیاولو نهیو کم نهیشیب یدارا

 ؛2443و همکاران،  Moghaddasiمحققین پیشین )

Mohammadi Golrang  ،؛ 2440و همکاران

Salehpour Jam  ،همسو با 2442و همکاران )

اقدامات آبخیزداری بر  بخشيهای تحیق حاضر اثر یافته

از  .اندکردهبرداران را کم عنوان  وضعیت اقتصادی بهره

 و Salehpour Jam) نیشیپ قاتیتحق ،گرید یسو

 ،Salehpour Jamو  Mosaffaie؛ 2442همکاران، 

را در  " اجرا-يطراح " شاخص تیاهم زین( 2424

شاخص  نیدر ا ،يعبارت به. کردند دییمردم تا مشارکت

اجرا و  ،يو مقررات و نحوه مطالعات، طراح نیقوان

 پروژه، قرار دارند.  ینگهدار

: نانیزنشیآبخ دگاهید از موثر عوامل یبند تیاولو

 شده لیتکم کرتیل یها نامه پرسش لیتحل جینتا

 یبرا دمنیفر آزمون یاجرا و يمحل جوامع لهیوس به

 مردم مشارکت عدم بر موثر یها شاخص یبندتیاولو

 بر داللت عمارت حوضه یزداریآبخ یها  پروژه در

 تیاهم بیترت. است داشته یاقتصاد شاخص تیاولو

 یاقتصاد بیترتبه یيروستا جوامع نظر از هاشاخص

: رتبه نیانگیم) اجرا-يطراح ،(63/2: رتبه نیانگیم)

 و( 13/2: رتبه نیانگیم) جیترو و آموزش ،(64/2

 .باشديم( 28/2: رتبه نیانگیم) ياجتماع

 یبندرتبه یبرا دمنیفر آزمون از حاصل جینتا

 دگاهید از مردم مشارکت عدم بر موثر یهاشاخص

 یبند رتبه به هیشب یادیز حد تا زین يمحل جوامع

 یباال تیاولو ،نیهمچن. است بوده خبره کارشناسان

 نیساکن نگاه از اجرا-يطراح و یاقتصاد یها شاخص

 از که است آن دهنده نشان کارشناسان، و يمحل

 نحوه در نظر دیتجد ،است الزم گروه دو هر دگاهید

 .  ردیگ صورت یزداریآبخ یها پروژه یاجرا و شنهادیپ

 تیاهم تفاوت یدار يمعن ن،یهمچن

 دگاهید از مشارکت، عدم بر موثر یها رشاخصیز

 .است شده ارائه 3 جدول در يمحل نیساکن و خبرگان

 لهیوس به شده لیتکم یها نامه پرسش لیتحل جینتا

 یبرا دمنیفر آزمون یاجرا و يمحل جوامع

 هاآن ينسب تیاهم نییتع و ها رشاخصیز یبند تیاولو

 حوضه یزداریآبخ یها  پروژه در مردم مشارکت عدم بر

 اساس نیا بر. است شده ارائه 1 جدول در عمارت،

 ریمتغ 42/1 تا 28/8 نیب هارتبه نیانگیم ریمقاد دامنه

 . است

 در حوضه ساکنان آموزش" خبرگان، منظر از

 رتبه نیانگیم با "مربوطه اهداف و ها طرح خصوص

 مشارکت در ينسب تیاولو نیشتریب یدارا 20/8

ن یا. دارد یزداریآبخ یهاطرح در یيروستا جوامع

 یهابودن طرح ربازدهید" رشاخصیز که است يرحالد
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 نیکمتر یدارا 10/3 رتبه نیانگیم با "یزداریآبخ

 یها پروژه در مردم مشارکت عدم در ينسب تیاولو

 منظر از ،گرید یسو از. هستند حوضه یزداریآبخ

 منافع گرفتن دهیناد" یهارشاخصیز ،يمحل جوامع

 نیانگیم با"میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوان به  مردم

 رشاخصیز و ينسب تیاولو نیشتریب یدارا 28/8 رتبه

 42/1 رتبه نیانگیم با "يمحل و يقوم اختالفات"

 مردم مشارکت عدم در ينسب تیاولو نیکمتر یدارا

 .هستند حوضه یزداریآبخ یها پروژه در

 
 حوضه نیساکن و کارشناسان دگاهید از عمارت حوضه یزداریآبخ یها تیفعال در مردم مشارکت عدم بر موثر عوامل یبندرتبه -4 جدول

 زیرشاخص

 يمحل جوامع نظرات  کارشناسان نطرات
 کد

 رتبه نیانگیم رتبه یاختصار
 

 رتبه
 نیانگیم

 رتبه

 X1 64/0 8  34/0 3 هضحو ساکنان یيروستا خانوار درآمدکم به توجه عدم

 X2 24/3 42  10/3 41 یزداریآبخ یها طرح بودن بازده رید

 X3 14/0 44  30/3 44 یبردار بهره حق و فروش و دیخر مجوز صدور امکان عدم

 X4 28/8 4  34/6 44 میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوان به  مردم منافع گرفتن دهیناد

 X5 42/1 41  24/6 0 قومي و محلي اختالفات

 X6 26/6 44  60/6 2 يمشارکت یهاطرح به نسبت اعتماد عدم

 X7 41/2 2  84/6 6 پروژه اهداف به نسبت اعتماد عدم

 X8 22/2 3  33/8 2 پروژه یاجرا یهاعرصه به( تی)مسئول تعلق احساس عدم

 X9 82/3 43  20/3 42 آبخیزداری زمینه در محلي افراد بومي دانش وجود عدم

 X10 48/2 6  03/2 1 ها پروژه یاجرا در محلي یروین به توجه عدم

 نیازسنجي در( روستا)شورای  محلي جوامع با مشورت عدم

 پروژه
8 33/6 

 
2 28/2 X11 

 X12 01/0 2  44/3 43  مرکز در یریگ میتصم قدرت تمرکز

 اهداف و ها طرح خصوص در حوضه ساکنان آموزش عدم

 مربوطه
4 20/8 

 
1 18/2 X13 

 X14 33/2 3  24/2 3 بومي مروج گروه وجود عدم

 
 يمحل ساکنان و خبرگان دگاهید از ها رشاخصیز تیاهم تفاوت یدار يمعن آزمون -5 جدول

 Sig زیرشاخص Sig زیرشاخص

 10/4 پروژه یاجرا یهاعرصه به( تی)مسئول تعلق احساس عدم 60/4 هضحوساکنان  یيتوجه به درآمدکم خانوار روستا عدم

 01/4 آبخیزداری زمینه در محلي افراد بومي دانش وجود عدم 34/4 یزداریآبخ یها طرح بودن بازده رید

 63/4 ها پروژه یاجرا در محلي یروین به توجه عدم 12/4 یبردار بهره حق و فروش و دیخر مجوز صدور امکان عدم

 میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوان به  مردم منافع گرفتن دهیناد
**44/4 

 در( روستا)شورای  محلي جوامع با مشورت عدم

 پروژه نیازسنجي

*42/4 

 قومي و محلي اختالفات
 21/4  مرکز در یریگ میتصم قدرت تمرکز 44/4**

 28/4 يمشارکت یهاطرح به نسبت اعتماد عدم
 اهداف و ها طرح خصوص در حوضه ساکنان آموزش عدم

 مربوطه
42/4 

 40/4 بومي مروج گروه وجود عدم 33/4 پروژه اهداف به نسبت اعتماد عدم

 درصد یک یدار ي** سطح معنو  درصد پنج یدار ي* سطح معن

 

 نشان يمحل جوامع و خبرگان نظرات قیدق يبررس

  مردم منافع گرفتن دهیناد" یهارشاخصیز که داد

 با مشورتعدم " و "میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوان به

 از "پروژه نیازسنجي در( روستا)شورای  محلي جوامع

 بیترت)به یيباال تیاولو یدارا حوضه نیساکن دگاهید

 یهاطرح در شانی( در عدم مشارکت ا2و  4 یهارتبه

کارشناسان  دگاهیاز د کهيحال در هستند، یزداریآبخ

 يکم اریبس یاثرگذار یدارا هارشاخصیز نیا



 142/  . . . دگاهیاز د یزداریآبخ یهاعوامل موثر بر عدم مشارکت در طرح سهیمقا

مشارکت جوامع  زانیدر م (8و  44 یهارتبه بیترت به)

 و نیتدو در دیبا را اختالف نیدارند. علت ا يمحل

 نیمهندس شرکت لهیوس به حوضه یها پروژه يطراح

 از ينظرخواه بدون احتماال که کرد جستجو مشاور

 یبرا یيها پروژه نیتدو و يطراح به اقدام حوضه ياهال

 بر استان کارشناسان که يحال در ،است کرده حوضه

 خصوص نیا در نانیزنشیآبخ از که باورند نیا

 ،همکاران و Mosaffaie) است آمده عملهب ينظرسنج

 يآموزش یهادوره یبرگزار ،گرید یسو از(. 2424

 یهاتیمحدود با یيآشنا منظوربه يمحل جوامع یبرا

 هاآن جینتا و اهداف همراه به هاطرح يمال و يفن

. شود نهیزم نیا در شانیا نظرات لیتعد باعث تواند يم

( بیان 2440و همکاران ) Bagherian ،زمینه این در

 بعد در مشارکت به زیادی تمایل دارند که مردم مي

 های طرح اجرای و ریزی برنامه منظور به ها گیری تصمیم

 و ها ریزی برنامه در افراد اگر و دارند آبخیزداری

 قطعاً ،باشند نداشته حضور اولیه هایگیری تصمیم

 .بود نخواهند نیز دیگر های بخش در مشارکت به حاضر

 1 های مندرج در جدول جینتا اساس بر ،نیهمچن

 نهیدر زم يمحل جوامعکارشناسان و  راتنظ يبرخ 3 و

 همسو و راستا کیعوامل موثر بر عدم مشارکت در 

 دانش وجود عدم" به توانيم ،نهیزم نیا در. هستند

 و خاک حفاظت نهیزم در يمحل افراد يبوم

 و "یبرداربهره حق صدور امکان عدم" ،"یزداریآبخ

 نیا .کرد اشاره "یزداریآبخ یهاطرح بودن ربازدهید"

 جوامع و خبرگان گروه دو هر نظر از هارشاخصیز

 نیا در. هستند مشارکت در نییپا تیاولو یدارا يمحل

 اقدامات در اصوالً که کرد انیب توانيم نهیزم

 عموماً مردم که یاسازه اقدامات ژهیوبه و یزداریآبخ

 از یبرداربهره حق دارند، یشتریب یيآشنا هاآن با

 ،گرید یسو از و شوديم داده روستا یشورا به هاسازه

 بهار و زمستان فصل در یزداریآبخ یاسازه یهاپروژه

. باشديم مشاهده قابل کامالً آن جینتا و شده یریآبگ

 مورد گروه دو هر نظر از فوق یهارشاخصیز ،نیبنابرا

 یهاپروژه در مشارکت زانیم بر يچندان ریتأث ،يبررس

  .ندارند یزداریآبخ

 ساکنان آموزش عدم" یهاهیگو ،گرید یسو از

 وجود" ،"مربوطه اهداف و ها طرح خصوص در حوضه

 یاجرا در يمحل یروهاین به توجه" ،"يبوم مروج گروه

 به( تیمسئول) تعلق احساس عدم" و "هاطرح

 و خبرگان که بود یموارد از "اجرا یها عرصه

 يمردم یهامشارکت در هاآن تیاهم بر برداران بهره

 يکی که کرد انیب توانيم نهیزم نیا در. داشتند اشاره

 ،یزداریآبخ یهاپروژه یاجرا تیموفق در مؤثر عوامل از

 با زیآبخزه حو ساکنان انیم در مشارکت هزیانگ جادیا

 روديم شمار به منافع و اهداف نییتب از استفاده

(Mohammadi Golrang 2440 همکاران، و .)تایجن 

 حوزه نیساکن اطالع نحوه خصوص در آمده دست به

آبخیزداری داللت بر آن  یهابرنامه از عمارت زیآبخ

 از شده کسب اطالعات ینشتریب و نیکمترداشت که 

و مشاهده  (درصد سه) آموزشي های دوره طریق

و  Noor) است شده حاصل اجرا حال در یها پروژه

 با که کرد انیب توانيم ،نیبنابرا. (2442همکاران، 

 مشارکت راه سر بر موجود موانع و مشکالت همه وجود

که  یضرور یازهایاز ن يکی ،رسد مي نظر به روستاییان

های آبخیزداری در روستاها باید  قبل از اجرای طرح

ها و  ها از این طرح افزایش آگاهي آن ،صورت گیرد

دخالت دادن ایشان از مراحل اولیه اجرای طرح 

 يآگاه سطح به انیروستائ که يزمان تا باشد. مي

 ابند،یب دست هاطرح و هابرنامه درباره يمناسب

. داشت یادیز مشارکت انتظار هاآن از توان ينم

و  ياجتماع طیالزم است تا با توجه به شرا ،نیبنابرا

 و يجیترو یهاحاکم بر هر منطقه، برنامه يفرهنگ

 درو اجرا شود.  نیو منسجم تدو هدفمند يرساناطالع

و  Rezaei(، 2442و همکاران ) Shafiee نهیزم نیا

 ،(2440) و همکاران Elyasi(، 2442همکاران )

Mohammadi Golrang ( 2440و همکاران)  بر

از  شیپ یيمناطق روستا نیآموزش ساکن تیاهم

 .اندداشته دیتأک یزداریآبخ یهاپروژه یاجرا

 

 یریگ جهینت

 يرشاخصیز 41 یيشناسا از پس ق،یتحق نیا در

 در عمارت حوضه ياهال مشارکت عدم سبب که

 چهار در عوامل نیا است، شده یزداریآبخ یها پروژه

 در و اجرا-يطراح ،ياجتماع ،یاقتصاد ياصل شاخص

 جینتا. شدند یبند دسته يجیترو و يآموزش ،تینها

 مطلوب سطح نهیزم در کارشناسان نظرات يبررس

 يمشارکت پروژه کی در یيروستا جوامع مشارکت
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 مرحله در مردم مشارکت تیاولو بر داللت ،یزداریآبخ

 در. دارد کار یروین عرضه صورتبه و هاپروژه یاجرا

 در يمحل جوامع مشارکت سطح شیافزا با نهیزم نیا

 جیتدربه هاپروژه یاجرا و يطراح ،یریگمیتصم نهیزم

 جینتا. است افتهی کاهش شده کسب یازهایامت

 کارشناسان، دگاهید از که دهديم نشان يخوب به

 مشارکت هاطرح در دیبا زیآبخ یهاحوزه نیساکن

 تنها مشارکت به شانیا نگاه ،حال نیا با. باشند داشته

 شده محدود هاپروژه یاجرا در کار یروین عرضه در

 تیریمد یهاطرح قیطر از ،است الزم نیبنابرا. است

 تیاهم کارشناسان، یبرا ينیع صورتبه و جامع

 پروژه کی یهابخش ریسا در زیآبخ نیساکن مشارکت

 ،نیهمچن .شود مشخص يابیارز و اجرا ،يطراح شامل

 و کارشناسان که است آن نیمب پژوهش نیا جینتا

 را اجرا–يطراح و یاقتصاد عوامل گوپاسخ بردارانبهره

 بیترغ عدم در يفعل معضل نیمهمتر عنوان به

 یهاطرح در داریپا مشارکت به نانیزنشیآبخ

 اتیجزئ نظر از ،حال نیا با. اندکرده مطرح یزداریآبخ

 وجود برداران بهره و کارشناسان نظرات در یيهاتفاوت

 گرفتن دهیناد" یهارشاخصیز نهیزم نیا در. دارد

 عدم" و "میمستق یاقتصاد زهیانگ عنوان به  مردم منافع

 نیازسنجي در( روستا شورای) محلي جوامع با مشورت

 یيباال تیاولو یدارا حوضه نیساکن دگاهید از "پروژه

 کارشناسان نظر از ها رشاخصیز نیا که يحال در ،بوده

 . دارند يکم تیاهم

 دیبا که ستیضرور نکته نیا ذکر ،مجموع رد

 جوامع مشارکت عدم در موثر عوامل به کارشناسان

 ،باشند داشته توجه یزداریآبخ یها پروژه در یيروستا

 عدم موجب مسائل نیا يآت یها پروژه یاجرا در تا

 الزم ،گرید یسو از .نشود یيروستا جوامع مشارکت

 و نیقوان ،یاریآب يمشارکت یها طرح همانند تا است

 یها مشارکت نحوه یبرا خاص یها دستورالعمل

 و بیتصو ها پروژه ینگهدار و اجرا مطالعات، در يمردم

 نحوه مند نظام صورت به قیطر نیا از تا شود ابالغ

 يعیطب منابع کل اداره و يمحل نیساکن یهمکار

 یکارها مشکل که داشت توجه دیبا. شود مشخص

 باشد، يم دوچندان ها پروژه از ینگهدار در يتمشارک

 البیس به توجه با عمارت یروستا در ،مثال یبرا

 یزداریآبخ یها سازه ،4382 سال لیاوا دیشد

 و شده یریآبگ ها سال از پس روستا باالدست

 اقتصاد و( لیس از روستا نجات) يزندگ بر شان اثرات

 در. شد مشخص( روستا یها باغ و ها دام حفظ) مردم

 ینگهدار در مشارکت به عالقمند مردم ،حالت نیا

 در یا برنامه گونه چیه ،حال نیا با و هستند ها پروژه

 یبرا ها استان یزداریآبخ و يعیطب منابع کل ادارات

 مانند توان يم ،نیبنابرا. ندارد وجود منظور نیا

 یبرا مشخص نیقوان ،یکشاورز در یاریآب یها طرح

 حفاظت اقدامات یاجرا نهیزم در دولت يمال تیحما

 يفن نظارت تحت ياهال لهیوس به خاک و آب

 بیتصو يعیطب منابع کل اداره ای و مشاور یها شرکت

 مشارکت به یا ژهیو نگاه ستیضرور ،نیهمچن .کرد

 .شود جادیا یزداریآبخ یها پروژه از ینگهدار در مردم

 همه وجود با که کرد انیب توانيم ،نیبنابرا

 روستاییان مشارکت راه سر بر موجود موانع و مشکالت

 از قبل که یضرور یازهاین از يکی ،رسد مي نظر به

 صورت باید روستاها در آبخیزداری های طرح اجرای

 دخالت و ها طرح این از ها آن آگاهي افزایش ،گیرد

 تا .باشد مي طرح اجرای اولیه مراحل از ایشان دادن

 درباره يمناسب يآگاه سطح به انیروستائ که يزمان

 انتظار هاآن از توانينم ابند،یب دست هاطرح و هابرنامه

 . داشت یادیز مشارکت

است که طبق  ینکته ضرور نیذکر ا ،تینها در

و  Varua(، 2444و همکاران ) Liu تحقیق های یافته

( 2442و همکاران ) Shafiee و (2440همکاران )

 به آنان تمایل میزان از افراد واقعي مشارکت سطح

 است، کمترآب و خاک  حفاظت های طرح در مشارکت

 تمایل عدم قطعیت باالیي در فعلیت درآوردن ،بنابراین

با  ،راستا این در. دارد وجود واقعي مشارکت به افراد

 یاجرا در ،پژوهش حاضر الزم است جیتوجه به نتا

 نظر در نانیزنشیآبخ منافع یزداریآبخ یهاپروژه

 جوامع دادن دخالت قیطر از امر نیا که شود گرفته

-بهره و اجرا تا یریگمیتصم يمقدمات مراحل از يمحل

 کنار در دیبا اقدامات نیا. است سریم طرح کی یبردا

رساني به  منظور اطالع آموزشي مناسب به های برنامه

مد نظر قرار گیرد، تا از این طریق در  یيجوامع روستا

ها به ایجاد انگیزه و پذیرش  تبدیل نگرش مثبت آن

 .کندهای آبخیزداری کمک  برنامه
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