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چكیده 
به عنوان  وخاک  آب  منابع  حفظ  برای  آبخیزداري  طرح های 
سرمایه هاي عظیم کشور و در راستاي توسعه و عمران حوزه هاي 
موفق ترین  مي شوند.  اجرا  پایدار  توسعه  به  دستیابي  و  آبخیز 
مي دهند  تشکیل  از طرح هایی  دسته  آن  را  آبخیزداري  طرح های 
پلي  مردم  نیازهاي  و  آبخیزداري  اهداف  بین  توانسته اند  که 
حاصل  مقاله  این  سازند.  هماهنگ  را  آن ها  و  ساخته  برقرار 
بررسی و شناخت  با هدف  پروژه پژوهشی است که  انجام یک 
به مشارکت در عملیات آبخیزداري و  آبخیزنشینان  میزان تمایل 
مشارکت  جلب  زمینه هاي  شناخت  وهم چنین  برآن  مؤثر  عوامل 
بااستفاده از  آبخیزداري  فعالیت های  در  آبخیز  حوزه هاي  ساکنین 
از  بن  آبخیز  حوزه ی  در  مشارکتي  مناسب  وشیوه هاي  ابزارها 
شیوه ی  به  پژوهش  رسید.  انجام  به  وبختیاری  چهارمحال  استان 
مشاهده ای - میدانی و با تکمیل پرسش نامه از ساکنین حوزه های 
آبخیز صورت پذیرفته و نتایج اخذشده با استفاده از آمارتوصیفی 
نرم افزار  و  خطي  رگرسیون  از  استفاده  با  سپس  شده  طبقه بندي 
در  گام  به  گام  رگرسیون  نتایج  شد.  تحلیل  و  تجزیه   SPSS
بین متغیرهای مختلف فقط  از  حوزه آبخیز بن نشان  می دهد که 
فعالیت های  مزایای  و  فواید  از  مردم  آگاهی  میزان  متغیر  دو 
آبخیزداری با ضریب 0/727 و مطابقت فعالیت های آبخیزداری با 
نیازهای روستا با ضریب 0/375 در مدل رگرسیونی باقی ماندند. 
تطابق  با  ارتباط مستقیمي  نشینان  آبخیز  میزان مشارکت  بنابراین 
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فعالیت هاي آبخیزداري با نیازهاي روستائیان و میزان آگاهي آن ها 
از فواید و مزایاي پروژه هاي آبخیزداري دارد. تشکیل کالس های 
آموزشی- ترویجی و استفاده از ظرفیت رسانه هاي جمعي به ویژ ه 
فواید  و  باماهیت  آبخیز  حوزه هاي  ساکنین  آشنایي  جهت  صدا 
مشارکت  جلب  در  اساسی  دوگام  آبخیزداري  متنوع  پروژه هاي 

آبخیزنشینان و موفقیت پروژه های آبخیزداری است.

 واژه هاي کلیدي:  رگرسیون چندگانه، مشارکت، آبخیزنشینان، 
استان چهارمحال و بختیاری

مقدمه 
فعالیت عمرانی محسوب  نوعی  آبخیزداری درحقیقت  طرح های 
می شوند که هدف عمده آن ها بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی و 
زیست محیطی ساکنان حوزه های آبخیز است. این مهم از طریق انجام 
بیولوژیکی حاصل  و  مکانیکی  از عملیات  اعم  آبخیزداری  عملیات 
که  هستند  آبخیزداري، طرح هایي  طرح های  موفق ترین  می شود. 
توانسته اند بین اهداف آبخیزداري و نیازهاي مردم پلي برقرار ساخته، 
آن ها را هماهنگ سازند. بنابراین، الزمه موفقیت در اجراي پروژه ها، 
پشتیباني رهبران محلي و همه مردم است. مشارکت هم ابزاري است 
براي  است  وسیله اي  هم  و  خود  به  متکي  فعالیت هاي  انجام  براي 
باید  را  مشارکت  لذا،  آبخیزنشینان.  نیازهاي اساسي  کردن  برآورده 
فرآیندي دانست که درآن اقدامات و ابتکارات آبخیزنشینان به وسیله 
برنامه هایي  آنجایی که  از  مي شود.  هدایت  خودآن ها  اندیشه   و  فکر 
الزم  اجرایي  ضمانت  و  قابلیت  از  باشد  مردمي  پشتوانه  بدون  که 
برخوردار نیستند و ازسوي دیگربا توجه به محدودیت منابع اعتباري 
دولت و هزینه هاي مطالعاتي و اجرایي، حفظ و نگهداري از پروژه ها 
به تنهایي از عهده دولت خارج است و بنابراین  ضرورت پژوهش 
در جهت مشارکت دادن روستائیان در عملیات آبخیزداري بیش از 
پیش احساس می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسي میزان 
تمایل وعوامل مؤثر در مشارکت آبخیزنشینان در عملیات آبخیزداري 
با استفاده از ابزارها و شیوه هاي  مناسب مشارکتي می باشد. پژوهش 
انجام  به  وبختیاری  چهارمحال  استان  بن  آبخیز  حوزه ی  در  جاري 

رسید.
مشارکت به عنوان یک واژه کلیدي در مباحث توسعه اي به مفهوم 

شرکت  دویاچندجانبه ي افراد دریک فعالیت مشخص است. 
مشارکت داراي ارکاني به شرح زیر است ]1[.
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افراد در - 1 یا اکثریت  باید در بردارنده ي شرکت فعال همه 
یک فعالیت خاص باشد.

جبر - 2 هرگونه  بدون  و  ارادي  ورغبت،  میل  روي  از  باید 
والزام باشد.

باید مبتني بر آگاهي کامل افراد مشارکت کننده از مزایا و - 3
اهداف پروژه باشد.

دیلم و بهبودي ]5[ ستفاده از مدل مفهومي، بررسي هاي اقتصادي 
آبخیز  حوزه  یکپارچه  مدیریت  به  نیل  اصلي  عامل  را  اجتماعي   –
همکاران  سلیمان پورو  دانسته اند.  ساکنین  مشارکت  تضمین کننده  و 
اولویت بندي عوامل موثر  به  اقدام  لیکرت  از طیف  استفاده  با   ]16[
و  نمودند  آبخیزداري  طرح هاي  در  روستایي  جوامع  برمشارکت 
شاخص هاي آموزشي – ترویجي، اقتصادي – اجتماعي وطراحي – 

اجرایي را به ترتیب مهم ترین عوامل تشخیص دادند.
نمکی و همکاران ]11[ با مطالعه عوامل مؤثر بر جلب مشارکت 
بین  نتیجه رسیدند که  این  به  روستائیان در فعالیت های آبخیزداری 
انطباق  میزان  ترویجی،  آموزشی-  دوره های  در  شرکت  متغیرهای 
طرح ها با نیازهای روستائیان، میزان درآمد و میزان مالکیت با میزان 
است.  داشته  وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطه  روستائیان  مشارکت 
به نظر ترنر1 ]17[، بگدی 2 ]2[ و جانسون3 ]9[ به طور کلي توافق 
فعال جمعیت مورد هدف،  بدون مشارکت  دارد که  عمومي وجود 
مشارکت،  برسد.  اساسي  اهداف  به  مي تواند  سختي  به  پروژه  یک 
کلید موفقیت هر اقدامي تلقي مي شود که به منظور نیل به گسترش و 
تسهیل فرآیند توسعه خصوصًا توسعه ي روستایي صورت مي گیرد. 
مشارکت به عنوان یک راهبرد براي خلق فرصت ها، خصوصًا براي 
حاشیه  در  گذشته  توسعه اي  تحوالت  روند  طي  در  که  آن هایي 
 ]2[ همکاران  و  باقریان  است.  زیادي  اهمیت  داراي  گرفته اند  قرار 
برنامه های  در  محلی  مردم  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در 
آبخیزداری ایران پنج عامل را به عنوان عوامل اصلی تأییدکننده میزان 
مشارکت معرفی نموده اند. 1- سطح رضایت مردم از برنامه ها 2- 
رابطه مردم با پروژه ها 3- آگاهی مردم از پروژه های آبخیزداری 4- 
فیلی  و  آذر  رسولی  پروژه ها.  از  مردم  انتظارات   -5 ماهانه  درآمد 
پروژه هاي  در  را  روستائیان  مشارکت  عدم  بر  مؤثر  عوامل   ]10[
آبخیزداري منطقه مهاباد مورد بررسي قرار دادند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که ضعف مالي، آگاهي اندک و نرخ بلند مدت بازگشت 
سرمایه گذاري در فعالیت هاي آبخیزداري از جمله متغیرهاي اصلي 
مؤثر بر مشارکت پایین روستاییان مي باشد. هم چنین پنج عامل ضعف 
از  خدمات ترویج کشاورزي، وجود فعالیت هاي آبخیزداري خارج 
به وسیله  روستایي  پروژه هاي  دیگر  به  دسترسي  عدم  دولتي،  کنترل 
دولت، بي توجهي به افراد و نهادهاي محلي حدود 84 درصد کل 
تغییرات عدم مشارکت روستاییان را در پروژه هاي آبخیزداري مهاباد 
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توضیح مي دهد. میرکو4 و همکاران ]10[ در مطالعه خود در حوزه 
آبخیز اینچابان در غرب کشور غنا نشان دادند که نهادهاي مدیریت 
حوزه هاي آبخیز نمي توانند انگیزه هاي قوي براي ساکنین محلي به 
وجود آورند زیرا این گروه ازمردم در شرایط اضطرار قرار داشته اند. 
از حوزه هاي  به حمایت  محلي  که جوامع  مي شود  توصیه  بنابراین 

آبخیز با استفاده از برگزاري کارگاه هاي آموزشي ترغیب شوند.
استفاده  با   ]8[ موسوی  و  پیران  جلیل  وسیله  به  که  درپژوهشي 
چهارمحال  دراستان  گنج  حوزه ي  اجتماعي  اقتصادي  اطالعات  از 
و  ابهامات  علي رغم  که  گردید  مشخص  شد  انجام  بختیاري  و 
متفاوت  شرایط  براي  مي تواند  مختلفي  روش هاي  پیچیدگي ها، 
شود.   کارگرفته  به  آبخیزداري  دربرنامه هاي  اجتماعي   – اقتصادي 
کاولیر و گرینفیل5 ]4[ درارزیابي پیشرفت برنامه هاي آبخیزداري در 
مانیتوباي کانادا ازدهه 1990تاکنون، نشان دادندکه مشارکت عمومي 
در برنامه هاي آبخیزداري هنوز هم در وضع مطلوبي نیست. آگیدو و 
سینگ 6]1[ در بررسي عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اتیوپي 
در برنامه هاي آبخیزداري با استفاده از رگرسیون لجستیک دودویي 
جنسیت،  زمین،  مجدد  توزیع  مستقل  متغیر  شش  که  دادند  نشان 
نیروي کار کشاورزي، خدمات ترویجي، اندازه مزرعه و شیب زمین 
اثرمعني داري بر مشارکت کشاورزان در پروژه هاي آبخیزداري دارد. 
متغیرهاي مستقل که بیش ترین تأثیر را در مشارکت آبخیزنشینان در 
کمک به اجرای طرح های آبخیزداری داشته ازنظر رکن الدین ]13[ و 

نمکی و همکاران ]11[ عبارت است از:
از  آگاهی  میزان   -2 جمعی  ارتباط  وسایل  از  استفاده  میزان   -1
فعالیت های  مطابقت  آبخیزداری3-  فعالیت های  مزایای  و  فواید 
مشکالت  برای حل  دولت  از  4- انتظار  بانیازهای روستا  آبخیزداری 
آبخیزداری5- ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالیت های آبخیزداری 
مناطق6-  سایر  در  آبخیزداری  طرح های  اجرای  از  آگاهی  بواسطه 

میزان اختالفات قو می در روستا

موادوروش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه 

مربع،  کیلومتر   16533 بامساحت  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
اختصاص مي دهد.  رابه خود  از مساحت کشور  معادل یک درصد 
این استان از جمله مناطق کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب 
می شود و بین 31 درجه و 9 دقیقه تا 32درجه و 38 دقیقه عرض 
شمالی و 49 درجه و 30 دقیقه تا 51 درجه و 26 دقیقه طول شرقی 
قرار دارد و از شمال و مشرق به استان اصفهان، از مغرب به استان 
سمت  از  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  به  جنوب  از  خوزستان، 
شمال غربی به استان لرستان محدود می شود. مرکز آن شهرکرد بوده 
که با 2066 متر ارتفاع از سطح دریا، مرتفع ترین مرکز استان کشور 
ایران است. میانگین ارتفاع در استان چهارمحال و بختیاری حدود 
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را  بختیاری  استان چهارمحال و  به همین سبب  و  متر است   2153
بام ایران می دانند. بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور، استان 
بخش   25 شهر،   40 شهرستان،  نه  دارای  بختیاری  و  محال  چهار 
اجرای  محل  که  بن  شهرستان     1 شکل  در  است.  دهستان   50 و 
طرح مي باشد ازسایر شهرستان ها متمایز شده است. حوزه آبخیز 
با مساحت 143 کیلومتر مربع در شمال استان و بین طول های  بن 
شرقی 468487 و486740 متر و عرض های جغرافیایی 3593763 
تا3609832 واقع شده است. این حوضه دارای شش چشمه و سه 
رشته قنات است. شهر بن به دلیل مجاورت با آبگیر زیبای گرداب، 
رودخانه و سد زاینده رود از مراکز مهم توریستی استان و ایران است. 
جمعیت شهر بن و حومه آن بالغ بر 70 هزار نفر است. مردم شهر 
و  چهار محال  بخش چهارمحال از استان  از  کمی  قسمت  مانند  بن 
خانوارهای  تعداد   1 جدول  می کنند.  زبان ترکی تکلم  بختیاری به 
ذکر  به  نشان  می دهد. الزم  را  بن  آبخیز  حوزه  در  واقع  روستاهای 
است که تنها روستای موجود در حوزه آبخیز بن روستای الرک و 

تنها شهر موجود نیز شهر بن است ]7[.

روش تحقیق
این پژوهش طي مراحل زیر به انجام رسیده است:

- مرحله اسنادي: بخشي از روش کار، ابتدا، از طریق کنکاش در 
بررسي متون و منابع با تأکید بر تجربیات جهاني و ایران به موضوع 
مورد مطالعه مي پردازد. دراین ارتباط، نتایج و دستاوردهاي تحقیقاتي 

صاحب نظران مورد بررسي قرار مي گیرد.
- مرحله پیمایشي: بخشي دیگر از روش کار مبتني بر مشاهدات 

محلي- میداني است.
آبخیزداري  فعالیت های  شامل  تحقیق،  این  در  آماري  جامعه   -
انجام شده در روستاهایي است که در حوزه ي آبخیز بن واقع شده اند. 
روش  آماري،   جامعه  در  روستا  یک  تنها  وجود  به  توجه  با   -
واحد  و  سیستماتیک  طبقه اي  نمونه گیري  صورت  به  نمونه گیري 

نمونه که همان خانوار مي باشد انتخاب مي شود. 
بیان شده در  رابطه هاي  از  استفاده  با  نمونه،  با حجم  ارتباط  - در 
روش هاي آماري، کمینه حجم نمونه محاسبه مي  شود. براي مثال در کتاب 

کوکران ]15[، کمینه حجم نمونه از طریق رابطه )1( محاسبه مي شود:

شکل 1: نقشه موقعیت شهرستان ها و استان چهارمحال و بختیاری در نقشه کشور
)شهرستان بن – محل اجراي پژ وهش(

جدول 1: تعداد خانوار روستاهای حوزه آبخیز بن

فاصله
تا شهرستان)متر(

جمعیت تعداد خانوار نام دهستان نام بخش نام شهرستان نام شهرو 
زنروستا مرد کل

5900 298 302 583 157 وردنجان بن بن الرک
مرکز شهرستان 7941 7950 15891 3171 --- بن بن شهر بن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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)1(
                                                      

کنیم  فرض  اگر  که  است    S2=P×q و   P+q=1 رابطه:  این  در 
نسبت p و q در نمونه مورد نظر مساوي باشد، مقدار هر کدام از آنها 

برابر 0/5 خواهد بود.
با   t نمونه.  n حجم  و  جامعه  N حجم  مي باشد،  دقت  میزان   d
درصد سطح منحني ارتباط دارد و مقدار آن با احتمال 95 درصد برابر 

با 1/96 است. بر این اساس حجم نمونه مشخص مي شود.
از  استفاده  با  آبخیز بن  این اساس حجم نمونه در حوزه های  بر 

رابطه )2( محاسبه شد:
کمینه حجم نمونه در حوزه آبخیز بن )تعداد خانوار(:

)2(

به منظور  که  مي باشد  پرسش نامه  تحقیق،  این  در  سنجش  ابزار 
اعتبار  براي  مي گیرد.  قرار  نمونه  خانوارهاي  اختیار  در  نظرسنجي 
ضریب  از  پرسش نامه  پایایي1   آزمون  یا  و  ظاهری  روائي  سنجي، 
 SPSS برنامه  از  را  ضریب  این  مي شود.  استفاده  کرونباخ  آلفاي 
محاسبه کرده، پس از اجراي آزمون به روائي پرسش نامه حکم داده  
حجم  و  پرسش نامه  برداده هاي  صورت،  این  غیر  در  شد.  خواهد 
اعتبار و روایي  تعیین  از  انجام مي شود. پس  نمونه اصالحات الزم 

متغیرها تعریف مي شوند.
پرسش نامه  ظاهری2   روائی  یا  اعتبار  مطالعه  مورد  حوضه ی  در 
کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  کارشناسان  از  گروهی  به وسیله 
آبخیزداری و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات مورد 
نظر جمع آوری شد. برای بررسی میزان اعتماد یا پایایی  پرسش نامه 
 30 تعداد  بدین منظور  است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از 
کرونباخ  آلفای  ضریب  و  تکمیل  آزمایشی  صورت  به  پرسش نامه 
اعتماد  میزان  جدول2  شد.  محاسبه   SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با 

)پایایی( مقیاس های پرسش نامه را نشان می دهد.

1 Reliability
2 Face Validity

جدول 2: میزان اعتماد )پایایی( مقیاس های پرسش نامه

متغیر
دامنه 
طیف

آلفای کرونباخ

میزان استفاده از وسایل ارتباط 
جمعی

50/81 قسمتی

میزان آگاهی از فواید و مزایای 
فعالیت های آبخیزداری

50/79 قسمتی

مطابقت فعالیت های آبخیزداری با 
نیازهای روستا

50/75قسمتي

انتظار از دولت برای حل مشکالت 
آبخیزداری

40/7 قسمتی

ایجاد انگیزه  برای مشارکت در 
فعالیت های آبخیزداری بواسطه 

آگاهی از اجرای طرح های 
آبخیزداری در سایر مناطق

50/71 قسمتی

50/7 قسمتیمیزان اختالفات قو می در روستا

-در صد فراوانی نسبی داده ها و اطالعات حاصل از پرسش نامه ها 
متغیر  هر  تأثیر  سپس  و  می شود  محاسبه   SPSS نرم افزار  کمک  به 
فعالیت های  در  روستائیان  مشارکت  میزان  وابسته  برمتغیر  مستقل 

آبخیزداری مشخص می شود.
    تمامي آمارهاي توصیفي، آزمون  کاي دو، ضرائب همبستگي 
متغیرها، ضرائب رگرسیون چندگانه، رگرسیون گام به گام از طریق 
نرم افزار آماري پیشرفته SPSS محاسبه مي شود. هم چنین با سطح 
خروجي هاي  درصد(،   95 اطمینان  )ضریب  پنج درصد  معني داری 
است  آن  تحقیق  این  متمایز  نکته  نتیجه گیري مي شود.  و  تفسیر  آن 
که در تنظیم پرسش نامه سعي گردیده تا تمامي ابزار سخت افزاري 
بررسي  مورد  مردم  بخشي  آگاهي  در  موثر  و  ممکن  نرم افزاري  و 
قرارگیرد. ازجمله مي توان به انواع رسانه هاي دیداري و شنیداري، 
کالس هاي آموزشي – ترویجي، بازدید سرآمدان روستایي از طرحهاي 
موفق مناطق دیگرکه مي توانسته است باعث افزایش آگاهي مردم از 
فواید اجراي فعالیت هاي آبخیزداري باشد اشاره نمود. پرسش نامه ها 
داراي 23 سوال 5 گزینه اي بوده و ازجمله سواالت مي توان به میزان 
رضایت مندي از محیط زندگي، احساس نیاز به عملیات آبخیزداري، 
وابستگي به دولت، میزان مسافرت به خارج از روستا، میزان استفاده 
میزان  آموزشي،  تلویزیون، روزنامه، مجالت و نشریات  از رادیو و 
مشارکت در تصمیم گیري هاي جمعي، عضویت در نهادهاي روستا، 

میزان اثرگذاري طرح هاي آبخیزداري برزندگي مردم.
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نتایج وبحث
براساس داده های میدانی، تعداد خانوار روستایی مورد بررسی در 
حوضه بن 157 خانوار بوده و شهر بن، تنها شهر و مرکز شهرستان 
بن شامل 3171 خانوار است. کل جمعیت روستای مورد بررسی در 
حوزه آبخیز بن 583 نفر در روستای الرک و 15891 نفر در شهر بن 
مي باشد. در روستای الرک بیش تر از 60 در صد اهالی و در شهر بن 
حدود 70 در صد ساکنان باسواد هستند. میزان سواد 44 درصد از 
روستائیان در حد دبستان بوده، به میزان کم تر تا حد دبیرستان درس 
خوانده اند و اغلب آن هایی که تحصیالت دبیرستان را گذرانده اند به 

دانشگاه ها راه یافته و تحصیالت دانشگاهی دارند.
از نظر سنی اکثر ساکنین حوزه آبخیز بن میانسال بوده و کم ترین 
اهالی ساکن در روستا، جوانان بین سن 30 تا 40 )حدود 5/6 درصد( 

سال می باشند.
    قبل از تحلیل توصیفي وبررسي روابط همبستگي و رگرسیوني 
حاصل  آماري  نتایج  تا  است  الزم  وابسته  و  مستقل  متغیرهاي  بین 
چگونگي  ترسیم  هدف  با  حوزه  ساکنین  از  پرسش نامه  تکمیل  از 
مشارکت و رضایت مندي آنان از فعالیت هاي آبخیزداري به وضوح 
ارائه گردد. در حوزه مورد بررسي سه طرح مهم شامل گرداب بن- 
جمالو تومانک، دره الرک و طرح بیولوژیک جمالو اجرا شده است. 
از  بعالوه در مورد مشارکت ساکنین در طرح هاي احتمالي خارج 
طرح های  اجرای  در  تقریبًا  شد.  سوال  نیز  حوزه  و  روستا  حریم 
آبخیزداری که در حوضه اجرا شده هیچ کدام از اهالی در طرح ها 

اجرای  از  روستا  اهالی  همه  تقریبًا  )شکل2(.  نداشته اند  مشارکتی 
طرح های آبخیزداری رضایت دارند و تنها 20 درصد از روستائیان 
است.  مطلب  این  مؤید  نمودارشکل3  که  نمودند  نارضایتی  اظهار 
آبخیزداری  طرح های  اجرای  اهداف  از  روستا  اهالی  درصد   41/7
اندکی  بسیار  اطالعات  هم  اهالی  درصد   30/6 و  بوده  اطالع  بی 
میزان  توزیع  نمودار  شکل4  داشتند.  طرح ها  این  اجرای  اهداف  از 
آشنایی روستائیان با اهداف و فوائد اجرای طرح های آبخیزداری در 
زندگی روستائیان را نشان می دهد. 61/1 درصد ازمردم روستا به آثار 
اجرای طرح های آبخیزداری واقف هستند )شکل 5(. براین اساس 
و  آبخیزداري  پروژه هاي  از  مردم  رضایت مندي  که  مي رسد  نظر  به 
آشنایي بخش قابل مالحظه اي از ساکنین حوزه آبخیز به دالیلي هنوز 
نتوانسته است مشارکت ایشان را درساخت و نگهداري پروژه هاي 
تحقیقات  قالب  در  دارد  ضرورت  بنابراین  و  شود  موجب  مذکور 
میداني علل اصلي عدم مشارکت بررسي و مشخص شود تا با استفاده 
از شیوه هاي مناسب اطالع رساني، آموزشي و ترویجي بتوان فرهنگ 

مشارکت را در این فعالیت ها نهادینه ساخت.

-آزمون کای دو )2χ(: متغیر وابسته: مشارکت در اجرا و نگهداری 
از طرح

آزمون کای دو نشان می دهد که ارتباط بین میزان مشارکت مردم 
مردم  آگاهی  میزان  با  آبخیزداری  طرح های  از  حفاظت  و  اجرا  در 
فعالیت های  مطابقت  آبخیزداری،  فعالیت های  ومزایای  فواید  از 

شکل 2: میزان مشارکت روستائیان در اجرای 
طرح های آبخیزداری

شکل 3: میزان رضایت روستائیان از فعالیت های 
آبخیزداری انجام شده در حوضه

شکل 4: توزیع میزان آشنایی اهالي با اهداف و 
فوائد اجرای 

شکل 5: توزیع تأثیر اجرای طرح های آبخیزداری در 
زندگی روستائیان 
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آبخیزداری با نیازهای روستائیان و میزان اختالفات قو می در حوضه 
بن درسطح پنج درصد معنی دار است )جدول 3(.

-ضرایب همبستگی متغیرها
نتایج همبستگی بین متغیرها در جدول )4( ارائه شده است. رابطه 
بین میزان مشارکت مردم در اجرای طرح با وضعیت رفاهی روستا 
و مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستا مثبت و معنی دار 

می باشد.
طرح  اجرای  عملیات  از  حفاظت  و  نگهداری  در  مشارکت 
همبستگی مثبت و معنی دار با میزان آگاهی مردم از فواید و مزایای 
فعالیت های آبخیزداری، مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای 

روستا و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی دارد.

-ضرایب رگرسیون چندگانه
   میزان مشارکت مردمی در اجرای طرح و مشارکت در نگهداری 
از طرح های اجرا شده به عنوان متغیرهای وابسته و میزان استفاده از 
از فواید و مزایای فعالیت های  ارتباط جمعی، میزان آگاهی  وسایل 
آبخیزداری، مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستا، انتظار 
از دولت برای حل مشکالت آبخیزداری، ایجاد انگیزه برای مشارکت 

طرح های  اجرای  از  آگاهی  بواسطه  آبخیزداری  فعالیت های  در 
آبخیزداری در سایر مناطق و میزان اختالفات قو می در روستا به عنوان 

متغیرهای مستقل می باشند.

الف( مشارکت در اجرای طرح:
   نتایج رگرسیون گام به گام )جدول 5( نشان می دهد که از بین 
متغیرهای مختلف فقط متغیر میزان مطابقت فعالیت های آبخیزداری 
رگرسیونی  مدل  در   )p<0.01( با ضریب 0/522  روستا  نیازهای  با 
باقی ماند. با توجه به ضریب تبیین مدل، 27/1 درصد تغییرات در 
به  مربوط  آبخیزداری  طرح های  اجرای  در  مردمی  مشارکت  میزان 
این متغیر می باشد. جدول 6 ضرایب مدل را نشان می دهد. ضرایب 
رگرسیونی سایر متغیرها معنی دار نبوده و از مدل رگرسیونی خارج 

شدند.
جدول5: نتایج رگرسیون گام به گام

جدول 3: آزمون کای دو
مقدار کای دومتغیر

ns528/31میزان مشارکت  × میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی )رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و ...(

169*/24میزان مشارکت  × میزان آگاهی از فواید و مزایای فعالیت های آبخیزداری

583*/32میزان مشارکت  × مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستائیان

ns36.915میزان مشارکت × انتظار روستائیان از دولت برای حل مشکالت در حوضه فعالیت های آبخیزداری

میزان مشارکت × ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالیت های آبخیزداری بواسطه آگاهی از اجرای طرح های آبخیزداری در سایر 
ns605/3مناطق

445*/17میزان مشارکت × میزان اختالفات قومی
*درسطح 5درصدمعني دار ns= غیرمعني دار

جدول 4: نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرها

123456
1/000میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی )1(

6011/000××/0میزان آگاهی از فواید و مزایای فعالیت های آبخیزداری )2(
5741/000××/3700×/0مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستا )3(
0/0580/2400/0401/000انتظار از دولت برای حل مشکالت آبخیزداری )4(

ایجاد انگیزه  برای مشارکت در فعالیت های آبخیزداری بواسطه 
3491/000×/4800/1220××/3550×/0آگاهی از اجرای طرح های آبخیزداری در سایر مناطق )5(

0/2271/000-0/329-335×/0-421×/0-0/297-میزان اختالفات قو می در روستا )6(
*درسطح 5درصدمعني دار**       درسطح 1درصدمعني دار
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ب( مشارکت در حفظ و نگهداری از طرح ها
نتایج رگرسیون گام به گام بین متغیر وابسته میزان مشارکت مردم 
در حفظ و نگهداری از طرح های آبخیزداری تنها متغیر میزان مطابقت 
 )p<0.05( 0/702 فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستا با ضریب
میزان آگاهی مردم از فواید و مزایای فعالیت های آبخیزداری با ضریب 
p<0.01( 0/276( در مدل رگرسیونی باقی ماندند )جدول5(. با توجه 
به ضریب تبیین مدل، 44 درصد تغییرات در میزان مشارکت مردمی 
در نگهداری از طرح های آبخیزداری مربوط به این دو متغیر می باشد. 
ضرایب رگرسیونی سایر متغیرها معنی دار نبوده و از مدل رگرسیونی 
خارج شدند. جدول 6 ضرایب مدل را بیان می کند. شمس ]14[ در 
پژوهش خود، نقش مشارکت را مورد توجه قرار داده، بیان داشته که 
میزان توجیه و آگاهی بیش تر طرح های آبخیزداری در حالتی است 
که اهالی در طرح ها مشارکت و در اجراء و مراقبت و نگهداری از 
بنابراین هرچه  طرح در طول مدت بهره برداری همکاری داشته اند. 
اطالع رسانی در این زمینه بیش تر صورت بگیرد میزان مشارکت در 
تمامی ابعاد افزایش خواهد یافت.این نتیجه در انطباق با نتایج پژوهش 
جاري مي باشد. شمس الدیني وهمکاران ]15[ در تحلیل عوامل موثر بر 
مشارکت درشهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاري در نهایت 
میزان آگاهي ساکنین از اهداف و خصوصیات طرح هاي آبخیزداري 
نمودند  معرفي  آبخیزنشینان  مشارکت  جلب  در  عامل  مهم ترین  را 
 ]18[ همکاران  و  یانگ  مي باشد.  حاضر  تحقیق  نتیجه  با  منطبق  که 
و ژانگ و همکاران ]19[ در بررسي عوامل موثر بر جلب مشارکت 
مردم در فعالیت هاي زیست محیطي و آبخیزداري ضمن تأکید بر دو 
عامل مهم تامین امنیت و بهداشت در جلب همکاري مردم نواحي 
خدمات  شبکه  یک  راه اندازي  بر  توسعه اي  طرح هاي  در  روستایي 
مورد  مناطق  در  که  آن جهت  از  نموده اند.  تأکید  روستا  در  رساني 
مطالعه این محققین در کشور چین آگاهي بخشي از فوائد طرحه قبال 
صورت پذیرفته نیازهاي جدیدتر ازجمله بهداشت و امنیت به عنوان 

عوامل موثر در مشارکت شناخته شده اند که با نتایج تحقیق جاري 
متفاوت مي باشد و نشان دهنده ضرورت انجام سریع تر گام اول یعني 

آگاهي بخشي به مردم مي باشد.

نتیجه گیري
  در این تحقیق ضمن شناسایی فعالیت های آبخیزداری سعی شد 
تا دیدگاه روستائیان و وضعیت روستاهایی که در حوضه  فعالیت های 
میزان  توان  به  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  هستند  واقع  آبخیزداری 
مشارکت روستائیان و عوامل مؤثر در مشارکت آن ها در فعالیت های 
آبخیزداری ارزیابی و راه کارهای مناسب برای مشارکت آن ها مورد 

بررسی قرار گیرد. 
در حوزه آبخیز بن نتایج تحلیل توصیفی داده ها نشان  می دهد که 
5186 خانوار در این حوضه ساکن بوده که 186 خانوار در روستای 

الرک و 5000 خانوار در شهر بن ساکن هستند.
کل جمعیت روستاهای مورد بررسی در حوزه آبخیز بن 621 نفر 

در روستای الرک و 13000 نفر در شهر بن است.
در صد باسوادی در روستای الرک بیش تر از 60 در صد اهالی 
باسواد و در شهر بن حدود 70 در صد ساکنان باسواد هستند. بیش تر 
مردم روستا )61/1( به آثار اجرای طرح های آبخیزداری واقفند. 36/1 
درصد از اهالی روستا بر این اعتقادند که اجرای طرح های آبخیزداری 
برای کشاورزان و دامداران مثمر ثمر خواهد بود و 33/3 درصد همه 

اهالی را بهره مند از فواید اجرای این طرح ها  می دانند. 
در صد بسیار کمی از اهالی روستا )در حدود 5/6 درصد( قبل از 
اجرای طرح های آبخیزداری مورد مشورت قرار گرفته و از روستائیان 
نظرخواهی نمی شده  است و بیش ترمردم پس از اجرای طرح ها به این 

امر واقف گشته اند.
بین  ارتباط  نتایج تحلیل رگرسیونی در حوضه بن نشان  می دهد 
میزان مشارکت مردم در اجرا و حفاظت از طرح های آبخیزداری با 

جدول6: ضرایب مدل

مدل1
ضرائب استاندارد شدهضرائب استاندارد نشده

t
Bبتاانحراف استانداردsig

0/220/823--0/1210/535-ضریب
0/5330/1610/5223/300/002میزان مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای مردم روستا

0/3010/1370/3472/190/035وضعیت رفاهی مردم روستا

مدل2
ضرائب استاندارد شدهضرائب استاندارد نشده

t
Bبتاانحراف استانداردsig

1/290/202--0/7200/555-ضریب

0/8480/1670/7025/060/000میزان مطابقت فعالیت های آبخیزداری با نیازهای مردم روستا

0/2840/1420/2762/140/040میزان آگاهی مردم از فواید و مزایای فعالیت های آبخیزداری
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میزان آگاهی مردم از فواید و مزایای فعالیت های آبخیزداری، مطابقت 
فعالیت های آبخیزداری بانیازهای روستائیان و میزان اختالفات قومی 

درسطح پنج درصد معنی دار است
بین میزان مشارکت مردم در اجرای طرح و مطابقت فعالیت های 
می باشد.  معنی دار  و  مثبت  رابطه  روستا  نیازهای  با  آبخیزداری 
مشارکت در نگهداری و حفاظت از عملیات اجرای طرح همبستگی 
مثبت و معنی دار با میزان آگاهی مردم از فواید و مزایای فعالیت های 
و  روستا  نیازهای  با  آبخیزداری  فعالیت های  مطابقت  آبخیزداری، 

میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی دارد.
نشان  می دهد  بن  آبخیز  حوزه  در  گام  به  گام  رگرسیون  نتایج 
از  مردم  آگاهی  میزان  متغیر  دو  فقط  مختلف  متغیرهای  بین  از  که 
فواید و مزایای فعالیت های آبخیزداری با ضریب 0/727 و مطابقت 
فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستا با ضریب 0/375 در مدل 
رگرسیونی باقی ماندند. با توجه به ضریب تبیین مدل، 48/5 درصد 
تغییرات در میزان مشارکت مرد می در اجرا و نگهداری از طرح های 
آبخیزداری مربوط به این دو متغیر می باشد. ضرایب رگرسیونی سایر 

متغیرها معنی دار نبوده و از مدل رگرسیونی خارج شدند.
همبستگي  ضریب  و  دو  کاي  آزمون  از  حاصل  نتایج  براساس 
تطابق  با  مستقیمي  ارتباط  نشینان  آبخیز  مشارکت  میزان  متغیرها، 
فعالیت هاي آبخیزداري با نیازهاي روستائیان، میزان آگاهي آن ها از 
ارتباط  وسایل  از  استفاده  و  آبخیزداري  پروژه هاي  مزایاي  و  فواید 

جمعي دارد.

   پیشنهادها
انجام مطالعات الزم قبل از اجرای طرح های حفاظت آب و خاک 
در هر یک از مناطق و استفاده از کارشناسان خبره بو می  در جهت 
همراه نمودن مردم در جریان عملیات اجرایی پروژه، مسئله ای است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ارتباط مثبت و معنی دار بین میزان آگاهی روستائیان و 
میزان مشارکت آن ها در فعالیت های آبخیزداری، اطالع رسانی بیش تر 
افزایش  موجب  تواند  می  آبخیزداری  فعالیت های  فواید  زمینه  در 
نگهداری...(  اجرا،  )مکان یابی،  ابعاد  تمامی  در  روستائیان  مشارکت 
شود. فراهم نمودن امکانات الزم برای بازدید روستائیان )دست کم 
نماینده ای از روستائیان( از حوضه های نمونه مناطق مختلف استان 
که فعالیت های آبخیزداری در آن ها انجام گرفته و حتی در استان های 
هم چنین  است.  بخشي  آگاهي  راه هاي  مهم ترین  از  یکي  دیگر 
توانمندسازی مدیریت روستا با برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی 
شوراهای اسالمی و معتمدین محل و برگزاری دوره های آموزشی 
به  دستیابی  راستای  در  ناپذیر  اجتناب  روستا ضرورتی  اهالی  ویژه 

حداکثر مشارکت روستائیان است.
اجرای فعالیت های آبخیزداری براساس نیاز روستائیان انجام بگیرد، 
به عبارتی مشارکت مردم در اجرای پروژه ها در صورتی قابل وصول 

است که تطابق مطلوبی بین هدف پروژه و نیاز مردم به وجود آید.

تشکیل کالس های آموزشی- ترویجی و آگاه کردن روستائیان از 
اهداف و خصوصیات طرح های آبخیزداری، اولین گام  برای موفقیت 
بنابراین پیشنهاد می شود قبل از  این گونه طرح ها به شمار می رود. 
هرگونه فعالیتی در محدوده روستاها، اقدام به اطالع رسانی کافی و به 

موقع به ساکنین حوزه های آبخیز شود. 
  استفاده ازظرفیت رسانه هاي جمعي به ویژ ه صدا وسیما در جهت 
آبخیزداري  متنوع  پروژه هاي  با  آبخیز  حوزه هاي  ساکنین  آشنایي 
روحیه  افزایش  در  برجسته اي  نقش  آن ها  فواید  از  بخشي  وآگاهي 

مشارکت در اجراي این پروژه ها  ایفا مي نماید. 
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Watershed management plans are being implemented to maintain water resources as huge resources of 

the country and in accordance with the development of watersheds and achieving sustainable development. 
The most successful watershed management plans are those plans that have been able to coordinate the 
watershed objectives and the needs of the people. Basically, programs that are not popularly supported 
do not have the capability and enforceability Participation, co-operation and informed and responsible 
presence of residents of watersheds in promoting different programs and affairs can ensure the sustainable 
management of watersheds. Current research project was accomplished in order to investigate and 
understand the residents' willingness to participate in watershed management and its influential factors, 
as well as to identify areas for attracting the participation of watershed residents in appropriate watershed 
management activities using appropriate participatory tools and techniques, in the Ben watershed in 
Chahar Mahal and Bakhtiari province. The research was conducted in a field observation and answer to 
questionnaire by the residents of the catchment area. The results were analyzed using descriptive statistics 
and SPSS software. Based on the results, the participation of watersheds is directly related to the adaptation 
of watershed management activities to the needs of villagers and their knowledge about the benefits of 
watershed management projects.
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