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چكیده 
عدم  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  و  ذی  نفعان  مشارکت  به  توجه 
در  آن  تحقق  موانع  ساختن  مرتفع  و  روستایی  جوامع  مشارکت 
اجرای پروژه  های آبخیزداری، امکان برخورداری از پتانسیل  های 
فکری، اجرایی، نظارتی و دانش بومی آبخیزنشینان را در مراحل 
فراهم  طرح  ها  حفاظت  و  ارزیابی  اجرایی،  مطالعاتی،  مختلف 
می  کند. این مسأله ضمن کاهش هزینه  ها، ضامن موفقیت و اجرای 
در  هدف،  این  به  دستیابی  به  منظور  بود.  خواهد  طرح  ها  مؤثرتر 
با  زیرشاخص  دوازده  و  شاخص  چهار  بررسی  با  پژوهش  این 
طیف لیکرت، اقدام به اولویت  بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت 
جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان 
در حوزه  ی آبخیز قشالق واقع در شمال استان فارس شده است. 
در  زیرشاخص  ها  و  شاخص  ها  نسبی  فراوانی  و  فراوانی  تعیین 
نرم  افزار SPSS )نسخه ی 23( صورت گرفت و به منظور تعیین 
اهمیت آن  ها از آزمون t استفاده شد. سپس، ارتباط بین هر شاخص 
همبستگی مشخص  از ضرایب  استفاده  با  آن  زیرشاخص  های  با 
زیرشاخص  های  و  شاخص  ها  اولویت  بندی  منظور  به  و  شد 
نتایج نشان داد  ناپارامتری فریدمن استفاده شد.  از آزمون  مؤثر، 

مرکز  آبخیزداری،  و  خاک  حفاظت  تحقیقات  بخش  پژوهشی  استادیار   -2 و   1
تحقیقات،  سازمان  فارس،  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 

آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران. نویسنده  ی مسئول
Email: m.soleimanpour@yahoo.com
پژوهشکده  ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات،  استادیار   -4 و   3

آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
استان  خرم  بید  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  ی  کارشناس  ارشد   -5

فارس، ایران. 
6- کارشناس  ارشد   بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران.

ترتیب  به  آبخیزنشینان  دیدگاه  از  شاخص  ها  اولویت  بندی  در 
و  “اجتماعی”،  “اقتصادی”،  ترویجی”،  “آموزشی-  شاخص  های 
“طراحی- اجرایی” به عنوان شاخص  های مؤثر و در اولویت  بندی 
ساکنان  آموزش  “عدم  زیرشاخص  های  ترتیب  به  زیرشاخص  ها، 
حوضه در خصوص طرح  ها و اهداف مربوطه” و “اختالفات قومی 
و محلی” دارای بیشینه و کمینه  ی اولویت در عدم مشارکت در 
الزم  شدند.  تعیین  آبخیز  حوزه  ی  این  در  آبخیزداری  طرح های 
طرح  های  در  روستایی  جوامع  پایدار  مشارکت  منظور  به  است 
برنامه  ی جامع آموزش و ترویج و  به تدوین  آبخیزداری، نسبت 
حل مسائل “اقتصادی” آبخیزنشینان اقدامات عملی صورت گیرد.

واژه هاي کلیدي: آبخیزداری، آبخیزنشینان، قشالق، مشارکت

مقدمه
باروری زمین،  به شکل فرسایش خاک و کاهش  تخریب زمین 
یک چالش جدی برای بهره  وری کشاورزی و رشد اقتصادی است 
]12[. در این زمینه بررسی  ها نشان می  دهد طی سال  های گذشته منابع 
آب و خاک کشور ما نیز به شدت تخریب شده است. در این راستا 
و جهت مدیریت پایدار منابع آب و خاک کشور، دولت سیاست های 
مختلفی را برای حفاظت از منابع آب و خاک در حوزه  های آبخیز به 
اجرا گذاشته است که اغلب آن  ها رویکردی از باال به پایین داشته و 
ناپایدار بوده  اند ]4[. به دلیل پیچیدگی حوزه  های آبخیز، عدم  غالبًا 
اطمینان یکی از عوامل کلیدی در برنامه  های مدیریت آبخیز است؛ 
شرکت  برای  آبخیزنشینان  تمایل  عدم  دلیل  به  قطعیت،  عدم  این 
در برنامه  های مدیریت آبخیز ظاهر می  شود ]1[. توجه به مشارکت 
ذی  نفعان و شناسایی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت و مرتفع ساختن 
موانع تحقق آن در اجرای پروژه  های آبخیزداری، امکان برخورداری 
پتانسیل  های فکری، اجرایی، نظارتی و دانش بومی آبخیزنشینان  از 
را در مراحل مختلف مطالعاتی، اجرایی، ارزیابی و حفاظت طرح  ها 
را فراهم می  کند. این مسأله ضمن کاهش هزینه  ها، ضامن موفقیت 
است  این  بر  اعتقاد  بود. هم  چنین  مؤثرتر طرح  ها خواهد  اجرای  و 
آبخیزها،  مدیریت  فرآیند  در  محلی  مردم  کردن  از طریق سهیم  که 
مهارت  های فنی و تحلیلی بهره  برداران بهبود می  یابد؛ حتی با توجه 
به چگونگی اجرا، منافع طرح  ها می  تواند فراتر از تقویت سرمایه  ی 
انسانی بوده و منجر به تقویت سرمایه  ی اجتماعی و انسجام اجتماعی 
نیز گردد ]17؛ 18؛ 19[. َمن ]13[ در پژوهش خود، از جمله متغیرهای 

mailto:m.soleimanpour@yahoo.com


سال هفتم- شماره 27- زمستان 651398 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

مهم در مشارکت بهره  برداران از طرح  های آبخیزداری را سن و سطح 
برای  کردند  اعالنم   ]7[ دوئب  و  کاتاکوتنب  کرد.  گزارش  سواد 
تأمین  و  سرمایه  گذاری  شرط  چهار  آبخیزداری،  طرح  های  موفقیت 
سیاسی  فرهنگ  وجود  مدیریت،  و  فنی  ظرفیت  توسعه  ی  مالی، 
مناسب و اعمال قوانین ملی روشن ضروری است. براهمی و تاکور 
]6[ معتقد است عوامل فقدان آگاهی از برنامه  ها، بی  سوادی، شرایط 
اقتصادی ضعیف، فقدان اطمینان از برنامه  های دولت، دریافت یارانه، 
سیاست  های روستایی، فقدان مالقات  های حضوری و فقدان شفافیت 
از مهم ترین عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح  های آبخیزداری 
است. کیل  سیونگ ]11[ در پژوهش خود پیرامون طرح  های توسعه  ای 
اجرای  الزمه  ی  جنوبی،  کره  ی  در  آبخیز  حوزه  های  جامع  مدیریت 
اعالم  ذی  نفعان  واقعی  و  پایدار  مشارکت  را  توسعه  ای  طرح  هر 
واقع  ویداربها1  منطقه  ی  در   ]3[ کوروت  و  باگدی  یافته  های  نمود. 
در ایالت ماهاراشترا2 هند حاوی این نکته بود که به طور کلی سطح 
مشارکت بهره  برداران در طرح  های آبخیزداری پایین است. هم چنین 
متغیرهایی چون: سن، وضعیت اجتماعی بهره برداران و تعداد اعضاء 
در  مردمی  مشارکت  های  بهبود  در  مؤثر  عوامل  مهمترین  از  خانوار 
طرح  های آبخیزداری بودند. نتایج پژوهش گیرمی و همکاران ]10[ 
در بررسی قابلیت های موجود در مشارکت مردم در حوزه  ی آبخیز 
تانا3 اتیوپی نشان داد تعامل مناسب مسئوالن و رعایت اصول علمی 
و فنی در پروژه  های آبخیزداری، ارتباط معنی  دار و مستقیمی با میزان 
از  حفاظت  به  عوامل  این  و  دارد  پروژه  ها  این  در  مردم  مشارکت 
مزایای  سایر  و  خانوارها  غذایی  امنیت  بهبود  درآمد،  طبیعی،  منابع 
مشارکت  و  دقیق  پیگیری  معتقدند  ایشان  می  کند.  کمک  اجتماعی 
می  شود  آبخیز  پایداری حوزه های  و  بهبود سریع  به  منجر  آگاهانه، 
معکوس  را  روند  این  سازمانی،  مداوم  جهت  گیری  های  و  تغییر  و 
می  نماید. علی  پور و ملکیان ]2[ با برسی نقش مشارکت مردمی در 
پروژه  های آبخیزداری حوزه  ی آبخیز ایور به این نتیجه رسیدند که 
مشارکت آبخیزداران و بهره  برداران در طرح  های آبخیزداری و منابع 
است.  اجتناب  ناپذیر  و  ضروری  امری  آبخیز  حوزه  های  در  طبیعی 
مشارکت  در  مؤثر  عوامل  تحلیل  در   ]9[ کاویان  و  اسالمی پریخانی 
روستاییان در طرح  های آبخیزداری حوزه  ی آبخیز مشکین  چای استان 
اردبیل نشان داد بین میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رابطه  ی مثبت و  با عوامل  آبخیزداری 
عوامل  بررسی  در   ]4[ همکاران  و  باقریان  دارد.  وجود  معنی  داری 
آبخیز  در حوزه ی  آبخیزداری  در طرح  های  مردم  مشارکت  بر  مؤثر 
حبله  رود اعالم کردند بین متغیرهای مستقل: میزان رضایت مردم از 
انجام شده است، میزان دانش  قباًل در روستا  طرح های عمرانی که 
و آگاهی از طرح، میزان گرایش به طرح، جنسیت، وضعیت تأهل، 
از  مردم  انتظارات  برآورد  میزان  دوم،  از شغل  ماهیانه  درآمد  میزان 
طرح، با میزان مشارکت مردم در طرح، همبستگی مثبت وجود دارد. 
1. Vidarbha 
2. Maharashtra
3.Tana

یافته  های مقدسی و همکاران ]14[ در ارزیابی اثرات اجتماعی اجراي 
فعالیت هاي آبخیزداري در حوزه  ی آبخیز سد بوستان استان گلستان 
نشان داد آگاهی روستائیان نسبت به طرح هاي آبخیزداري و مشارکت 
آنان در طرح  ها خیلی کم است. هم  چنین اثرات اجراي این طرح  ها 
از دیدگاه بهره برداران محلی مؤید این نکته بود که اجراي پروژه  ها 
جنبه  هاي  از  اما  نماید.  را حل  سیل  معضل  است  توانسته  تا حدي 
و  نمی  باشد  ذی نفعان  تأیید  مورد  پروژه  ها  کارایی  دیگر،  کارکردي 
و سطح  اشتغال  کمبود  زمینه  ی  در  اجرا شده  آبخیزداري  طرح  هاي 
درآمد پایین روستاییان، که منجر به مهاجرت آن  ها شده است، بی  تأثیر 
بوده است. نتایج پژوهش باقریان و همکاران ]5[ در خصوص بررسی 
عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداري در حوزه  ی 
آبخیز حبله  رود نشان داد مشارکت مردم در این طرح متوسط بوده 
دارند؛  اجتماعی  فعالیت های  در  مشارکت  به  تمایل  بیش تر  آن ها  و 
از آن بود که بین متغیرهای  یافته  های این پژوهش حاکی  هم  چنین 
مستقل؛ میزان رضایت مردم از طرح  های عمرانی که قباًل در روستا 
به  میزان گرایش  از طرح،  آگاهی  و  دانش  میزان  است،  انجام شده 
دوم،  از شغل  ماهیانه  درآمد  میزان  تأهل،  طرح، جنسیت، وضعیت 
در  مردم  مشارکت  میزان  با  طرح،  از  مردم  انتظارات  برآورد  میزان 
طرح، همبستگی مثبت وجود دارد. راحمی  اردکانی و همکاران ]15[ 
در پژوهش خود در منطقه  ی لپویی استان فارس به این نتیجه دست 
یافتند که مهم ترین موانع مشارکت جوامع محلی در طرح  های منابع 
طبیعی در شش عامل: "فقدان اعتماد و اعتقاد متقابل"، "فقدان آگاهی 
و کانال های اطالع رسانی"، "موانع اداری و نهادی"، "موانع اجرایی"،  
جلب  و  نیازسنجی  "فقدان  و  دولت"  پشتیبانی  و  حمایت  "فقدان 
در   ]16[ همکاران  و  رحمانی  خرفکلی  است.  نهفته  مردم"  رضایت 
طراحی  در  بهره  برداران  اقتصادی  نیازهای  به  "توجه  خود  پژوهش 
بر  عامل  مهمترین  عنوان  به  را  زیست  بوم"  از  حفاظت  طرح های 
مشارکت روستاییان در طرح  های حفاظت از زیست  بوم در مدیریت 

جنگل  های هیرکانی اعالم کردند. 
با عنایت به موارد فوق، بیان این نکته ضروری است که مشارکت 
زمانی اثرگذار خواهد بود که نه تنها در حد تعاریف و واژگان، بلکه 
به طور واقعی در تمام ابعاد و جنبه  های مربوط به حوزه  های آبخیز، 
به صورتی پایدار و هماهنگ صورت پذیرد. یک مشارکت همه  جانبه 
شامل مشارکت در تصمیم  گیری، مشارکت در اجرا، مشارکت در سهم 
بردن از منابع و مشارکت در نظارت و نگهداری از طرح  ها می  باشد. 
ترکیب این چهار نوع مشارکت و زمینه سازی برای بالفعل شدن آن  ها 
تحت هر اصطالحی )انجمن محلی، تعاونی و ...(، راهکار و قالبی 
برای توسعه  ی مشارکت مردمی در طرح  های آبخیزداری میباشد ]8[. 
بنابراین اهمیت پرداختن به موضوع مشارکت و شناسایی موانع آن 
و  پایدار  تحقق مشارکت  در  گام  اصولی  ترین  آبخیز،  در حوزه  های 
یکپارچه  ی حوزه های  مدیریت  اهداف  به  دستیابی  در  مردمی  مؤثر 
اولویت  بندی  هدف  با  حاضر  پژوهش  منظور،  این  به  است.  آبخیز 
شاخص  ها و زیرشاخص  های مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی 
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در طرح  های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان )ساکنان محلی( در 
حوزه  ی آبخیز قشالق خرم  بید استان فارس اقدام نموده است. در این 

راستا مهم ترین سؤال این پژوهش به شرح زیر است: 
و  شاخص  مؤثرترین  و  مهم  ترین  آبخیزنشینان،  دیدگاه  از   -
زیرشاخص در عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح های آبخیزداری 
کدام است و اولویت  بندی سایر شاخص  ها و زیرشاخص  ها در این 

خصوص، چگونه است؟

مواد و روش  ها
معرفی منطقه  ی مورد مطالعه

مساحت  با  خرم  بید،  شهرستان  در  واقع  قشالق  آبخیز  حوزه  ی 
319/57 کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایی 52 درجه و 54 دقیقه 
و 29 ثانیه تا 53 درجه و 14 دقیقه و 23 ثانیه  ی طول شرقی، و 30 
درجه و 24 دقیقه و 04 ثانیه تا 30 درجه و 43 دقیقه و 24 ثانیه  ی 

عرض شمالی واقع شده و دارای پنج روستا می  باشد )شکل 1(. 

شکل 1: موقعیت جغرافیایی حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

روش تحقیق
 5 دارای  که  آبخیز قشالق  پژوهش، حوزه  ی  این  انجام  به  منظور 
روستا )شکل 1(، به شرح جدول 1 می  باشد انتخاب گردید. با توجه 
به تعداد 682 خانوار )حجم نمونه( در این روستاها، به منظور تعیین 
ده  با خطای  و  کوک  ران  فرمول  از  استفاده  با  نمونه،  تعداد صحیح 
درصد، تعداد 85 نفر از آبخیزنشینان )که عمدتًا سرپرستان خانوارها 
بودند( به طور کاماًل تصادفی برای انجام مصاحبه  ی حضوری به  عنوان 
تعداد نمونه  های این پژوهش در این حوزه  ی آبخیز انتخاب شدند. 
به  منظور پایایی پرسش  نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با 

توجه به مقدار 0/90، پرسش  نامه از پایایی مناسبی برخوردار بود. 

جدول 1: تعداد جمعیت و خانوار روستاهای واقع در حوزه  ی 
آبخیز قشالق استان فارس

تعداد خانوار )نفر(جمعیت )نفر(نام روستا
164بیان

523179شهید آباد
330100قاضیان
1072326قشالق

20873قصر یعقوب
2149682جمع کل

الف- شناسایی و طبقه  بندی شاخص  ها و زیر  شاخص  های مؤثر بر 
عدم مشارکت پایدار: 

در  مردمی  پایدار  مشارکت  عدم  بر  مي توانند  متعددي  عوامل 
قابل  عوامل  این  که  باشند  داشته  دخالت  آبخیزداری  طرح  هاي 
مربوطه  اند.  زیرشاخص های  و  شاخص  ها  غالب  در  طبقه  بندی 
این  در  انتخاب شده  زیرشاخص  های  این که شاخص  ها و  توضیح 
پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه  ای، پرسش از کارشناسان خبره 
با  حضوری  مصاحبه  ی  و  مطالعه  مورد  منطقه  ی  به  مراجعه  نیز  و 
آبخیزنشینان و بهره  برداران منطقه مشخص و طبقه  بندی شدند که پس 
از گردآوری آن  ها، این عوامل در قالب شاخص  ها و زیرشاخص  ها 

طبقه  بندی شدند که نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است. 
عدم  بر  مؤثر  زیرشاخص  های  و  شاخص  ها  اولویت  بندی  ب- 

مشارکت پایدار: 
به این منظور پس از مشخص نمودن شاخص  ها و زیرشاخص  های 
مؤثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری و طبقه  بندی 
نهایی  تأیید  به  مربوطه، روایی پرسش  نامه  شاخص  های  غالب  در 
به  عنوان  به هر “شاخص”،  این که مشکالت مربوط  رسید. توضیح 
این  در  پرسش  نامه  متغیرهای  شد.  گرفته  نظر  در  “زیرشاخص” 
پژوهش، از نوع متغیرهای ترتیبی- کیفی و منطبق با طیف لیکرت 
 ))5( خیلی  زیاد  و   )4( زیاد   ،)3( متوسط   ،)2( کم   ،)1( کم  )خیلی 
مبتنی به روش کدگذاری چند پاسخی بود. سپس به منظور بررسی 
پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه  گیری )پرسش نامه( از روش آلفای 
کرونباخ استفاده شد و با استفاده از فرمول کوک  ران اقدام به تعیین 

صحیح )اصولی( نمونه شد. 
پ- پس از تکمیل و تجمیع پرسش نامه  ها موارد زیر در نرم  افزار 

SPSS )نسخه  ی 23( انجام شد:
زیرشاخص های  و  شاخص  ها  نسبی  فراوانی  و  فراوانی  تعیین 
 t مربوطه صورت گرفت و به منظور تعیین اهمیت آن  ها از آزمون
یک جمعیتی با میانگین 3 استفاده شد. سپس با استفاده از ضرایب 
با زیرشاخص  های آن مشخص  ارتباط بین هر شاخص  همبستگی، 
اولویت  بندی شاخص  ها و زیرشاخص  های  به منظور  انتها  در  شد و 
مؤثر، از آزمون ناپارامتری فریدمن برای تجزیه  ی واریانس دو طرفه 
از طریق رتبه  بندی و همچنین مقایسه  ی میانگین رتبه  بندی گروه  های 
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مختلف استفاده شد. شایان ذکر است تمام این مراحل در نرم  افزار 
SPSS )نسخه  ی 23( انجام شد. 

نتایج و بحث
1- عوامل جمعیت  شناختی

و  شغلی  سنی،  گروه  های  جنسیت  پراکنش  تعیین  منظور  به 
نتایج  که  استفاده شد  فراوانی  از جدول  پاسخ  دهندگان،  تحصیالت 

آن به شرح زیر است: 
از  درصد   91/8 است  مشخص   3 جدول  از  که  همان  گونه 

پاسخ  دهندگان مرد و 8/2 درصد زن بوده  اند.

جدول 3: فراوانی نسبی جنسیت آبخیزنشینان پاسخ  دهنده در 
حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

درصدتعدادجنسیت
78/2زن
7891/8مرد
85100کل

از آن است که بیشترین درصد گروه  های  نتایج جدول 4 حاکی 
سنی، با 29/4 و 28/2 درصد فراوانی، به ترتیب مربوط به افراد 21 
تا 30 و 31 تا 40 سال است و کمترین گروه سنی، با 3/5 درصد 

فراوانی، مربوط به افراد کوچکتر از 20 سال می  باشد. 

جدول 4: فراوانی نسبی گروه  های سنی آبخیزنشینان پاسخ  دهنده 
در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

درصدتعدادگروه  های سنی )سال(
33/5کوچتر از 20

212529/4 تا 30
312428/2 تا 40
411720/0 تا 50
511112/9 تا 60
6155/9 تا 70

85100کل
با توجه به جدول 5 در می  یابیم که 34/1 درصد از آبخیزنشینان 
پاسخ  دهنده دارای شغل آزاد بوده  اند و افراد خانه  دار با 7/1 درصد 

کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده  اند. 

جدول 5: فراوانی نسبی گروه  های شغلی آبخیزنشینان پاسخ  دهنده 
در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

درصدتعدادگروه  های شغلی
2934/1آزاد

67/1خانه  دار
1011/8دامدار
1922/4کارمند
2124/7کشاورز

85100کل

جدول 2: شاخص  ها و زیرشاخص  های مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری
زیرشاخص و عالمت اختصاریشاخص و عالمت اختصاری

)XE( اقتصادی
نادیده گرفتن درآمد برای مردم به عنوان انگیزه  ی اقتصادی مستقیم در اجرای طرح  های 

)X1( آبخیزداری
)X2( دیربازده بودن طرح  های آبخیزداری

)X3( درآمد کم ساکنان حوضه

)XS( اجتماعی
)X4( پایین بودن سطح سواد و آگاهی

)X5( اختالفات قومی و محلی
)X6( عدم اعتماد نسبت به نتایج و اثربخشی پروژه  ها

)XD( طراحی- اجرایی

)X7( تمرکز قدرت تصمیم  گیری در مرکز
)X8( )عدم توجه به نیروی محلی در اجرای پروژه  ها )اشتغال  زایی

)X9( در برنامه  ریزی  های آبخیزداری )عدم توجه به سازمان  های غیر دولتی )سمن  ها
عدم توجه به نظرات و پیشنهادهای آبخیزنشینان در مراحل مختلف نیازسنجی، طراحی و اجرای 

)X10( پروژه  های آبخیزداری

)XT( آموزشی- ترویجی
)X11( عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرح  ها و اهداف مربوطه

)X12( عدم استفاده از گروه  های مروج بومی
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نتایج جدول 6 نشان می  دهد از نظر میزان تحصیالت، 24 نفر از 
ایشان )28/2 درصد( دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده  اند؛ و جمعًا 
26 نفر از آن  ها )29/5 درصد( نیز دارای مدرک تحصیلی باالتر از 
دیپلم بوده  اند که نشان از سطح مناسب تحصیالت در این حوزه  ی 
آبخیز دارد و کمترین درصد فراوانی با مقدار 1/2 درصد مربوط به 

بی  سواد بوده است. 

جدول 6: فراوانی نسبی میزان تحصیالت آبخیزنشینان 
پاسخ  دهنده در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

درصدتعدادمیزان تحصیالت
11/2بی  سواد
1720/0ابتدایی
1821/2سیکل
2428/2دیپلم

44/7فوق  دیپلم
1922/4لیسانس

22/4فوق  لیسانس
85100کل

2- فراوانی شاخص  ها و زیرشاخص  ها
اقتصادی"،  "شاخص  است  مشخص   7 جدول  از  که  همان  گونه 
دارای سه زیر شاخص بوده است. با توجه به نتایج مندرج در این 
آن،  از  پس  و  حوضه"  ساکنان  کم  "درآمد  که  می  یابیم  در  جدول، 
"نادیده گرفتن درآمد برای مردم به عنوان انگیزه  ی اقتصادی مستقیم 
در اجرای طرح های آبخیزداری"، از نظر پاسخ  دهندگان در اولویت 
پایدار جوامع روستایی در طرح  های  عوامل مؤثر بر عدم مشارکت 
آبخیزداری بوده است. شایان ذکر است "شاخص اقتصادی" در این 
زیرا 62/3  است؛  بوده  برخوردار  ویژه  ای  اهمیت  از  آبخیز  حوزه  ی 
مشارکت  عدم  در  را  شاخص  این  اهمیت  پاسخ دهندگان،  درصد 
"بسیار  و  "زیاد"  آبخیزداری  طرح  های  در  روستایی  جوامع  پایدار 

زیاد" اعالم نموده  اند. 

زیر  سه  دارای  اجتماعی"  "شاخص  که  می  دهد  نشان   8 جدول 
شاخص بوده است. از نظر پاسخ  دهندگان "پایین بودن سطح سواد 
پایدار جوامع  بر عدم مشارکت  به عنوان مؤثرترین عامل  و آگاهی" 
به ذکر  آبخیزداری شناخته شده است. الزم  روستایی در طرح  های 
است که "شاخص اجتماعی" در این حوزه  ی آبخیز از رأی "متوسط" 
 70/6 جمعًا  که  طوری  به  است؛  بوده  برخوردار  "زیاد"  و  )ممتنع( 
درصد از پاسخ  دهندگان، اهمیت این شاخص را در عدم مشارکت 
پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری "متوسط" و "زیاد" 

اعالم نموده  اند.
طراحی-  "شاخص  است  مشخص   9 جدول  از  که  همان  طور 
اجرایی"، دارای چهار زیر شاخص بوده است. با توجه به نتایج این 
جدول، در می  یابیم که "عدم توجه به نیروی محلی در اجرای پروژه  ها 
پایدار  مشارکت  عدم  بر  مؤثر  عوامل  اولویت  در  )اشتغال  زایی(" 
در  هم  چنین  است.  بوده  آبخیزداری  طرح  های  در  روستایی  جوامع 
این حوزه  ی آبخیز، "شاخص طراحی- اجرایی" از از رأی "متوسط" 
 63/5 جمعًا  که  طوری  به  است؛  بوده  برخوردار  "زیاد"  و  )ممتنع( 
درصد از پاسخ  دهندگان، اهمیت این شاخص را در عدم مشارکت 
پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری "متوسط" و "زیاد" 

اعالم نموده اند.
 جدول 10 نشان می  دهد که "شاخص آموزشی- ترویجی" دارای 
دو زیر شاخص بوده است. با توجه به نتایج این جدول، در می  یابیم 
اهداف  و  طرح  ها  خصوص  در  حوضه  ساکنان  آموزش  "عدم  که 
جوامع  پایدار  مشارکت  عدم  بر  مؤثر  عوامل  اولویت  در  مربوطه" 
روستایی در طرح  های آبخیزداری بوده است. الزم به ذکر است که 
43/1 درصد از پاسخ  دهندگان، اهمیت "شاخص آموزشی- ترویجی" 
در این حوزه  ی آبخیز از اهمیت ویژه  ای برخوردار بوده است؛ زیرا 
69/4 درصد پاسخ دهندگان، اهمیت این شاخص را در عدم مشارکت 
"بسیار  و  "زیاد"  آبخیزداری  طرح  های  در  روستایی  جوامع  پایدار 

زیاد" اعالم نموده  اند.

جدول 7: فراوانی و فراوانی شاخص و زیرشاخص  های اقتصادی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس
عالمت اختصاری 
پرسش  ها )گویه  ها(

گزینه  هافراوانی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

X1

411183517تعداد
4/712/921/241/220/0درصد

X2

518222218تعداد
5/921/225/925/921/2درصد

X3

710123026تعداد
8/211/814/135/330/6درصد

XE

611152528تعداد
7/112/917/629/432/9درصد
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t 3- آزمون
دیدگاه  از  شاخص  ها  زیر  و  شاخص  ها  اهمیت  تعیین  منظور  به 
 SPSS یک جهتی با میانگین 3 در نرم  افزار t آبخیزنشینان از آزمون
شده  ارائه  زیر  جدول  در  آن  نتایج  که  شد  استفاده   )23 )نسخه  ی 
یک  سطح  در  معنی  داری  و   t مقدار   11 جدول  به  توجه  با  است. 
درصد، مشخص می  شود از دیدگاه آبخیزنشینان، شاخص "اقتصادی" 
نسبت  بیشتری  اهمیت  حوضه"  ساکنان  کم  "درآمد  زیرشاخص  و 
درآمد  گرفتن  "نادیده  زیرشاخص  و  دارند  زیرشاخص  ها  سایر  به 
برای مردم به عنوان انگیزه  ی اقتصادی مستقیم در اجرای طرح  های 

آبخیزداری" در اولویت بعدی قرار دارد )جدول 11(.
با توجه به جدول 12، مقدار t و معنی  داری در سطح یک درصد، 
بودن  “پایین  زیرشاخص  آبخیزنشینان،  دیدگاه  از  می  شود  مشخص 
سطح سواد و آگاهی” دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر پرسش  ها 
)گویه  ها( است و پس از آن شاخص “اجتماعی” و زیرشاخص “عدم 
اعتماد نسبت به نتایج و اثربخشی پروژه  ها” در رده  های دوم و سوم 
قرار دارند. از دیدگاه ایشان، زیرشاخص “اختالفات قومی و محلی” 

نیز در حد متوسط ارزیابی شده است )جدول 12(. 

جدول 8: فراوانی و فراوانی نسبی شاخص و زیرشاخص  های اجتماعی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس
عالمت اختصاری 
پرسش  ها )گویه  ها(

گزینه  هافراوانی
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

X4

410193517تعداد
4/711/822/441/220/0درصد

X5

1119242110تعداد
12/922/428/224/711/8درصد

X6

318312310تعداد
3/521/236/527/111/8درصد

XS

212263411تعداد
2/414/130/640/012/9درصد

جدول 9: فراوانی و فراوانی نسبی شاخص و زیرشاخص  های طراحی- اجرایی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس
عالمت اختصاری 
پرسش  ها )گویه  ها(

گزینه  هافراوانی
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

X7

410233513تعداد
4/711/827/141/215/3درصد

X8

7893724تعداد
8/29/410/643/528/2درصد

X9

911183710تعداد
10/612/921/243/511/8درصد

X10

410243314تعداد
4/711/828/238/816/5درصد

XD

412223215تعداد
4/714/125/937/617/6درصد

جدول 10: فراوانی و فراوانی نسبی شاخص و زیرشاخص  های آموزشی- ترویجی از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس
عالمت اختصاری 
پرسش  ها )گویه  ها(

گزینه  هافراوانی
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

X11

49143424تعداد
4/710/616/540/028/2درصد

X12

215182921تعداد
2/417/621/234/124/7درصد

XT

29153425تعداد
2/410/617/640/029/4درصد
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با توجه به جدول 13، مقدار t و معنی  داری در سطح یک درصد، 
توجه  “عدم  زیرشاخص  آبخیزنشینان  دیدگاه  از  می  شود  مشخص 
اهمیت  دارای  )اشتغال  زایی(”  پروژه  ها  اجرای  در  محلی  نیروی  به 
به  آن  از  پس  و  است  )گویه  ها(  پرسش  ها  سایر  به  نسبت  بیشتری 
ترتیب، “تمرکز قدرت تصمیم  گیری در مرکز”، “عدم توجه به نظرات 
طراحی  نیازسنجی،  مختلف  مراحل  در  آبخیزنشینان  پیشنهادهای  و 
اجرایی”  “طراحی-  شاخص  آبخیزداری”،  پروژه  های  اجرای  و 
در  )سمن  ها(  دولتی  غیر  سازمان  های  به  توجه  زیرشاخص”عدم  و 
دارند  قرار  اهمیت  بعدی  رده  های  در  آبخیزداری”  برنامه  ریزی  های 

)جدول 13(.
با توجه به جدول 14، مقدار t و معنی  داری در سطح یک درصد 
شاخص و زیرشاخص  های آموزشی- ترویجی مشخص می  شود از 

اهمیت  دارای  ترویجی”  “آموزشی-  شاخص  آبخیزنشینان،  دیدگاه 
به  آن  از  پس  و  است  )گویه  ها(  پرسش  ها  سایر  به  نسبت  بیشتری 
ترتیب، زیرشاخص  های “عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص 
طرح  ها و اهداف مربوطه” و “عدم استفاده از گروه  های مروج بومی” 

دارای اهمیت بیشتری بوده  اند )جدول 14(. 

4- ضرایب همبستگی
با  اقتصادی  شاخص  بین  ارتباط   ،15 جدول  به  توجه  با 
زیرشاخص  های آن، به طور معنی  داری )در سطح یک درصد( قوی 
می  باشد، هر چند بیشترین رابطه با "نادیده گرفتن درآمد برای مردم 
به عنوان انگیزه  ی اقتصادی مستقیم در اجرای طرح  های آبخیزداری” 

دیده شد. 

جدول 11: پارامترهای آماری و سطح معنی  داری آزمون t یک جهتی شاخص و زیرشاخص  های اقتصادی از دیدگاه آبخیزنشینان در 
حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

سطح معنی  داریمقدار tخطای استانداردانحراف معیارمیانگینعالمت اختصاری
X13/58821/094290/118694/955950/0000**

X23/35291/202240/130402/706580/00823**

X33/68241/255580/136195/010440/0000**

XE
3/68241/255580/136195/010440/0000**

جدول 12: پارامترهای آماری و سطح معنی  داری آزمون t یک جهتی شاخص و زیرشاخص  های اجتماعی از دیدگاه آبخیزنشینان در 
حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

سطح معنی  داریمقدار tخطای استانداردانحراف معیارمیانگینعالمت اختصاری
X43/60001/082330/117395/110960/0000**

X53/00001/214990/131780/00001/ns00000
X63/22351/027900/111492/004900/04819*

XS3/47060/970860/105304/468810/00002**

جدول 13: پارامترهای آماری و سطح معنی  داری آزمون t یک جهتی شاخص و زیرشاخص  های طراحی- اجرایی از دیدگاه آبخیزنشینان 
در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

سطح معنی  داریمقدار tخطای استانداردانحراف معیارمیانگینعالمت اختصاری
X73/50591/042240/113054/474960/00002**

X83/74121/206660/130885/663010/0000**

X93/32941/168930/126792/598140/01107**

X103/50591/053610/114284/426710/00003**

XD
3/49411/086970/117904/191030/00007**

جدول 14: پارامترهای آماری و سطح معنی  داری آزمون t یک جهتی شاخص و زیرشاخص  های آموزشی- ترویجی از دیدگاه 
آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

سطح معنی  داریمقدار tخطای استانداردانحراف معیارمیانگینعالمت اختصاری
X113/76471/119600/121446/297110/0000**

X123/61181/113700/120805/064360/0000**

XT3/83531/044800/113327/370850/0000**
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جدول 15: ضرایب همبستگی زیرشاخص  های اقتصادی از 
دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

ضریب همبستگیعالمت اختصاری
X10/551
X20/303
X30/504

با  اجتماعی  شاخص  بین  ارتباط   ،16 جدول  به  توجه  با 
قوی  درصد  یک  در سطح  معنی  داری  به طور  آن،  زیرشاخص  های 
نتایج و  به  اعتماد نسبت  با “عدم  بیشترین رابطه  می  باشد؛ هر چند 

اثربخشی پروژه  ها” دیده شد. 

جدول 16: ضرایب همبستگی زیرشاخص  های اجتماعی از 
دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

ضریب همبستگیعالمت اختصاری
X40/162
X50/389
X60/483

با  اجرایی  بین شاخص طراحی-  ارتباط  به جدول 17،  توجه  با 
زیرشاخص  های آن، به طور معنی  داری در سطح یک درصد و پنج 
درصد قوی می  باشد؛ هر چند بیشترین رابطه با “عدم توجه به نظرات 
و پیشنهادهای آبخیزنشینان در مراحل مختلف نیازسنجی، طراحی و 

اجرای پروژه  های آبخیزداری” دیده شد.

جدول 17: ضرایب همبستگی زیرشاخص  های طراحی- اجرایی 
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

ضریب همبستگیعالمت اختصاری
X70/268
X80/346
X90/335
X100/408

ترویجی  آموزشی-  بین شاخص  ارتباط   ،18 به جدول  توجه  با 
با زیرشاخص  های آن، به  طور معنی  داری در سطح یک درصد قوی 
می  باشد؛ هر چند بیشترین رابطه با  “عدم آموزش ساکنان حوضه در 

خصوص طرح  ها و اهداف مربوطه” دیده شد. 

جدول 18: ضرایب همبستگی زیرشاخص  های آموزشی- ترویجی 
از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

ضریب همبستگیعالمت اختصاری
X110/642
X120/512

5- اولویت  بندی شاخص  ها و زیرشاخص  ها
بر  مؤثر  زیرشاخص  های  و  شاخص  ها  اولویت  بندی  به  منظور 
از  آبخیزداری  طرح  های  در  روستایی  جوامع  پایدار  مشارکت  عدم 
دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس از آزمون 
و   19 جدول  های  در  آن  نتایج  که  شد  استفاده  فریدمن  ناپارامتری 
Chi-( 20 ارائه شده است. با توجه به سطح معنی  داری مربع کای

Square= 72.404  ;  pr<0.01( در می  یابیم که رتبه  ی شاخص  ها 
و زیرشاخص  ها با یکدیگر در سطح یک درصد تفاوت معنی  داری 

دارند. 
جدول 19 نشان می  دهد از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز 
“اقتصادی”،  ترویجی”،  “آموزشی-  شاخص  های  ترتیب  به  قشالق، 
مهمترین شاخص  های  عنوان  به  اجرایی”  “طراحی-  و  “اجتماعی”، 
مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری 

تشخیص داده شده است.

جدول 19: اولویت  بندی شاخص  های مؤثر بر عدم مشارکت 
پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری از دیدگاه 

آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس

اولویتمیانگین رتبهشاخص
9/901آموزشی- ترویجی

9/392اقتصادی
8/273اجتماعی

7/944طراحی- اجرایی

با توجه به جدول 20 مشخص می  شود که از دیدگاه آبخیزنشینان، 
جوامع  پایدار  مشارکت  عدم  بر  )زیرشاخص  ها(  عوامل  مهم ترین 
استان  آبخیز قشالق  در حوزه  ی  آبخیزداری  در طرح  های  روستایی 
فارس به ترتیب: “عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرح ها 
و اهداف مربوطه”، “عدم توجه به نیروی محلی در اجرای پروژه  ها 
از  استفاده  “عدم  و  حوضه”  ساکنان  کم  “درآمد  )اشتغال  زایی(”، 

گروه  های مروج بومی” می  باشد. 
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جدول 20: اولویت  بندی زیرشاخص  های مؤثر بر عدم مشارکت 
پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری از دیدگاه 

آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق استان فارس
اولویتمیانگین رتبهعالمت اختصاری

X119/631
X89/482
X39/273
X128/994
X18/965
X48/776
X78/507
X108/228
X27/769
X97/6710
X66/9811
X5

6/2612

نتیجه  گیری
با عنایت به نتایج این پژوهش، مشخص گردید از نظر آبخیزنشینان، 
از  حوضه"،  ساکنان  کم  "درآمد  زیرشاخص  اقتصادی  شاخص  در 
شاخص اجتماعی زیرشاخص "پایین بودن سطح سواد و آگاهی"، در 
شاخص طراحی- اجرایی زیرشاخص "عدم توجه به نیروی محلی 
در اجرای پروژه  ها )اشتغال  زایی(" و از شاخص آموزشی- ترویجی 
و  طرح  ها  در خصوص  حوضه  ساکنان  آموزش  "عدم  زیرشاخص 
مشارکت  عدم  بر  مؤثر  عوامل  مهم  ترین  عنوان  به  مربوطه"  اهداف 
پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری اعالم شدند. نتایج 
این پژوهش با نتایج بسیاری از محققان از جمله کاتاکوتنب و دوئب 
]7[، براهمی و تاکور ]6[، پریخانی و کاویان ]9[، باقریان و همکاران 
]4؛ 5[، مقدسی و همکاران ]14[، رحمانی  خرفکلی و همکاران ]16[ 
و  شاخص  ها  اهمیت  تعیین  هم  چنین  دارد.  هم خوانی  و  مطابقت 
با  که  آبخیز  حوزه  ی  این  در  آبخیزنشینان  دیدگاه  از  زیرشاخص  ها 
استفاده از آزمون t یک جهتی حاصل شد مؤید این نکته است که در 
شاخص و زیرشاخص  های اقتصادی، زیرشاخص “درآمد کم ساکنان 
زیرشاخص  آن،  زیرشاخص  ای  و  اجتماعی  شاخص  در  حوضه”، 
اجرایی  طراحی-  شاخص  در  آگاهی”،  و  سواد  بودن سطح  “پایین 
و زیرشاخص  های آن، زیرشاخص “عدم توجه به نیروی محلی در 
ترویجی  آموزشی-  شاخص  در  و  )اشتغال  زایی(”  پروژه  ها  اجرای 
دارای  ترویجی”  “آموزشی-  شاخص  خود  آن،  زیرشاخص  های  و 
بیشترین میانگین در بین این شاخص و زیرشاخص  های مربوط به 
مؤثر  زیرشاخص  های  و  اولویت  بندی شاخص  ها  نتایج  بودند.  خود 
بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری از 
دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه  ی آبخیز قشالق خرم  بید استان فارس 
به  داد  نیز نشان  آمد  به دست  ناپارامتری فریدمن  که توسط آزمون 

ترتیب شاخص های “آموزشی- ترویجی”، “اقتصادی”، “اجتماعی”، 
و “طراحی- اجرایی” به عنوان مهمترین شاخص  های مؤثر بر عدم 
مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح  های آبخیزداری تشخیص 
داده شد. این نکته بیانگر اهمیت ویژه  ی مباحث آموزشی- ترویجی 
آبخیزنشینان  مشارکت  عدم  و  مشارکت  بر  عامل  مهم  ترین  به  عنوان 
عدم  بر  زیرشاخص  ها  مهمترین  ایشان،  دیدگاه  از  هم  چنین  است. 
این  در  آبخیزداری  طرح های  در  روستایی  جوامع  پایدار  مشارکت 
حوزه  ی آبخیز به ترتیب : “عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص 
طرح  ها و اهداف مربوطه”، “عدم توجه به نیروی محلی در اجرای 
“عدم  و  حوضه”  ساکنان  کم  “درآمد  )اشتغال  زایی(”،  پروژه  ها 
بومی” می  باشد. همان  طور که مشخص  از گروه  های مروج  استفاده 
و  ترویجی”  “آموزشی-  شاخص  به  مربوط  زیرشاخص  های  است 
“اقتصادی” در این رتبه  بندی نیز اثر خود را به وضوح نشان می  دهند 
برنامه  های  تدوین  به  نسبت  برنامه  ریزان  است  این سبب الزم  به  و 
علمی و منسجم به منظور حل مسائل اقدام  های ویژه  ای انجام دهند. 
آبخیزداری”  طرح  های  بودن  “دیربازده  شاخص  زیر  به  توجه  عدم 
و قرار گرفتن این زیرشاخص به عنوان نهمین اولویت )از داوزاده 
اولویت( نیز بسیار مهم و قابل تأمل است و مباحث فراوانی را ارائه 
سایر  که  صورتی  در  که  است  آن  نشان  دهنده  ی  یافته  این  می  دهد. 
شرایط )به ویژه آموزشی- ترویجی( به طور صحیح در این حوزه  ی 
نیز  زمان  صرف  به  نسبت  حاضرند  آبخیزنشینان  شود؛  اجرا  آبخیز 
“اثرگذاری مطلوب،  این موضوع هستند که  بر  کنند و واقف  اقدام 
نیاز به صرف زمان دارد”. هم  چنین عدم توجه جدی به زیرشاخص 
انتخاب آن به عنوان آخرین اولویت  “اختالفات قومی و محلی” و 
است  اهمیت  حائز  بسیار  بررسی  مورد  زیرشاخص  دوازده  بین  در 
و نکات فراوانی را ارائه می  دهد. در واقع آبخیزنشینان این حوضه، 
عنوان  به  را  عامل  این  محلی،  و  قومی  اختالفات  داشتن  علی  رغم 
فاکتوری اثرگذار اعالم نکرده  اند و نشان از این موضوع دارد که برای 
مشارکت در امور آبخیزداری، در صورت مساعد بودن سایر شرایط 
)به ویژه اقتصادی(، این مورد بسیار ناچیز و کم اثر خواهد بود. شایان 
ذکر است اهمیت دادن کمتر به برخی از زیرشاخص  ها به این معنا 
نیست که این زیرشاخص  ها فاقد اهمیت است؛ زیرا صرف شناسایی، 
بیانگر نقش آن در عدم مشارکت بوده و رتبه  ی پایین، فقط گویای 
اهمیت نسبی کمتر آن نسبت به سایر زیرشاخص های شناسایی شده 

در این حوزه  ی آبخیز بوده است. 

پیشنهادها
پایدار جوامع  این پژوهش و اهمیت مشارکت  نتایج  به  با توجه 

روستایی در طرح های آبخیزداری، پیشنهادهای زیر ارائه مي گردد:
حوزه  های  در  تعادل  بخشي  سیاست  هاي  و  تصمیم  گیري  ها  در   -
هستند  هدف  جامعه  ی  که  آبخیزنشینان  خواسته  های  به  باید  آبخیز 

توجه ویژه شود. 
و  برنامه  ها  از  نبایستی  آبخیزنشینان  از  گروهی  یا  فرد  هیچ   -
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فعالیت  های مشارکت  مدارانه در پهنه  ی آبخیز کنار گذاشته شوند. 
- ایجاد اشتغال دائم و مولد به منظور رفع مشکالت اقتصادی و 

معیشتی آبخیزنشینان
- تالش به منظور افزایش سطح آگاهی های عمومی آبخیزنشینان 
ترویج  و  توسعه  منظور  به  کاربردی  و  مدون  آموزش  های  انجام  و 

مباحث آبخیزداری
- ایجاد ساختار مناسب برای جذب  حداکثری مشارکت زنان به 

عنوان نیمی از جمعیت تأثیرگذار و مؤثر
- ایجاد ساختار مناسب برای تشکیل و جذب مشارکت سازمان های 

غیر دولتی با تأکید بر ارتقاء ظرفیت سازمان ها و تشکل های  مردمی

سپاسگزاری
ملی  تحقیقاتی  پروژه  ی  نتایج  از  بخشی  از  برگرفته  پژوهش  این 
با عنوان "اولویت  بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع 
روستایی در طرح  های آبخیزداری در حوزه  های آبخیز منتخب استان 
کد  با  آبخیزداری،  و  خاک  حفاظت  پژوهشکده  ی  فارس"، مصوب 
خود  بر  اثر،  این  نویسندگان  می  باشد.   0-50-29-020-960479
فرض می  دانند از حمایت  های مادی و معنوی پژوهشکده  ی حفاظت 
منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  آبخیزداری،  و  خاک 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  ی  فارس،  استان  طبیعی 
فارس و به ویژه آبخیزنشینان و بهره  برداران حوزه  ی آبخیز قشالق 

خرم  بید، نهایت تشکر و سپاس خود را اعالم دارند.
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Abstract

Prioritizing the Affecting Factors on Nonparticipation of Rural Communities in 
Watershed Management Projects from a Stakeholders Viewpoint

(Case Study: Gheshlagh Watershed, Fars Province) 
   

S.M. Soleimanpour*1,  H. Hosseini Marandi2 , A. Salehpour Jam3, M.R. Tabatabaei4, M. Rousta5, H. Keshavarzi6
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Paying attention to stakeholder participation and identifying affecting factors on nonparticipation of 
rural communities and eliminating its implementation barriers in watershed management projects enable 
the potential of intellectual, executive, supervisory and indigenous knowledge of stakeholders in different 
stages of studies, implementation, evaluation and maintenance. This will reduce costs, guarantee success 
and make projects more effective. In order to achieve this goal in this study, affecting factors on non-
participation of rural communities in watershed management plans were prioritized from the viewpoint of 
stakeholders by analyzing four indices and twelve sub-indices with Likert spectrum in Gheshlagh watershed 
located in the north of Fars province. The frequency and relative abundance of indices and sub-indices 
were determined in SPSS software (version 23) and the t-test was used to determine their significance. 
Then, the relationship between each index and its sub-index was determined using correlation coefficients 
and Friedman nonparametric test was used to prioritize the effective indexes and sub-index. The results 
showed that in the prioritization of indicators from the stakeholder point of view, "educational-promotion", 
"economic", "social", and "design-executive" indices were the effective factors, respectively and in sub-
prioritization of sub-categories "lack of training of basin residents on related plans and objectives" and 
"ethnic and local differences", had the highest and lowest priority in nonparticipation in watershed planning, 
respectively. In order to sustainable participation of rural communities in watershed management projects, 
it is necessary to develop a comprehensive program of training and solve the "economic" problems of 
stakeholders and promotion of practical actions.
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