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چکيده 
بررسی مشاركت مردمی جهت اجرای طرح های تغيير الگوی 
و  آب  پروژه های  نمودن  موفقيت آميز  بمنظور  مهم  امری  كشت 
اجرايی  دستگاه های  با  مردم  نمودن  همراه  اما  می باشد،  خاك 
بررسی  هدف  با  پژوهش  اين  است.  پيچيده  و  سخت  فرآيندی 
ميزان تمايل مردم به مشاركت در طرح های تغيير الگوی كشت 
بصورت ميدانی با پرسشنامه بصورت پايلوت در منطقه علی آباد 
پنج  دربردارنده  كه  نهايی  پرسشنامه  شد.  انجام  گلستان  استان 
عامل پيشنهادی بود با مراجعه حضوری بين 86 كشاورز به عنوان 
نمونه از جامعه 110 نفره تكميل گرديد. نتايج حاصل از تجزيه 
به ترتيب عواملی چون رفاه  و تحليل پرسشنامه ها نشان داد كه 
اقتصادی، مكانيزه كردن فعاليت های سنتی، تضمين آينده فرزندان، 
پرآب شدن چاه ها و شناخت كافی از طرح در اولويت نخست 
كشاورزان قرار دارد. همچنين سوددهی در آينده، يكپارچه سازی 
اراضی، نزاع و كشمكش بين مردم، بهبود خاك سطحی و بازديد 
از طرح در اولويت آخر قرار گرفت. در نهايت در جهت توسعه 
جهت  كه  شد  پيشنهاد  اجرايی  سازما های  به  نوين  كشاورزی 
آنان  نگرانی  عمدتا  كه  آنان  اولويت های  به  كشاورزان  همراهی 
مربوط به مسائل اقتصادی و معيشتی می شود توجه ويژه ای شود.

واژه هاي كليدي: مشاركت مردمی، تغيير الگوی كشت، عوامل 
اقتصادی و اجتماعی، علی آباد، استان گلستان.
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مقدمه
ريكی ]6[ بيان می كند كه تصميم گيران منابع طبيعی برای مديريت 
موفق در عرصه های مختلف آب و خاك كشور با چالشهای بسياری 
مواجه هستند. از اين مسائل چالش برانگيز می توان به تغييرات اقليمی 
و يا افزايش فزاينده جمعيت اشاره كرد. مسائل مختلفی در يك جامعه 
وجود دارد كه بر منابع محيطی تاثير می گذارد و ممكن است باعث 
مورد  در  الوار ]9[  محمدی  شود.  كشاورزی  و  طبيعی  منابع  تهديد 
توسعه  تاثيرگذار در  و  به عنوان دو عامل مهم  اهميت آب و خاك 
پايدار نواحی روستايی معتقد است كه در شرايط ويژه كشور به لحاظ 
كم آبی و خشكی ايجاب می كند كه بيش از پيش به اين دو عامل مهم 
در برنامه ريزی ها و سياست گذاری ها توجه گردد و با نگرش مناسب 
در حفظ و احيا اين منابع گام برداشته شود. خليقی و چكشی ]4[  نيز 
در راستای برنامه ريزی بيان می دارند كه مشاركت مردم در امر احيا، 
مديريت و اجرای طرح های منابع طبيعی از موارد ضروری در موفقيت 
برنامه های مديريتی است. مشاركت دارای اهداف و اصولی است كه 
با بيان معنای واقعی آن، جلوه حقيقی خود را باز خواهد يافت. در 
مفهوم گسترده، مشاركت به معنی برانگيختن حساسيت مردم جهت 
حفاظت منابع پايه )آب، خاك و پوشش گياهی( و در نتيجه افزايش 
ادراك و توان آن ها جهت پاسخگويی به طرح های توسعه می باشد. 
به تعبير ديگر مشاركت شامل دخالت مردم در فرآيند تصميم گيری، 
اجرای طرح ها و سهيم شدن آنان از منافع طرح های توسعه و مداخله 
و  اوكلی  كه  است  اساس  براين  طرح هاست.  گونه  اين  ارزيابی  در 
مارسدن ]15[  بيان می دارند اگر فعاليت ها در طرح های اجرايی بدون 
مشاركت و حضور مردم صورت گيرد، آن ها مسئوليت حفظ، نگهداری 
و همكاری الزم در انجام طرح ها و پروژه ها را بر عهده نمی گيرند. گای 
]14[ مشاركت مردم در طرح های منابع طبيعی را نيازمند كسب نتايج 
ملموس و ارائه راه حل هايی برای مشكالت معيشتی آنان می بيند و 
اعتقاد دارد در غير اينصورت، تمايل و انگيزه الزم به مشاركت در بين 
مردم از دست خواهد رفت. خدمات حمايتی ترويجی ضمن تقويت 
احساس تعلق و مالكيت در بهره برداران و مجريان، باعث مشاركت 
فعال آن ها در پروژه های حفاظت آب و خاك می شود و فضايی برای 
احترام و اعتماد متقابل را ايجاد مي كند. پورشرعيانی و همكاران ]1[ در 
تحقيق خود عنوان می كنند كه مردم، منابع و مشاركت، سه ركن اساسی 
توسعه انسانی پايدار را تشكيل می دهند، با اين تفاوت كه مشاركت 
در مقايسه با دو ركن ديگر نقش ساختاری دارد و دو عامل مردم و 
منابع در چارچوب آن به فعاليت مطلوب درمی آيند. به عبارت ديگر 
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مشاركت به دليل اين كه هم هدف توسعه و هم وسيله ای برای رسيدن 
به آن است، ضمن نقش تركيب كننده دو عامل مردم و منابع، برآيند 
آن به شمار می آيد. تجربه مشاركت مردمی در كشورهای هند، چين، 
كره، سريالنكا و بنگالدش نشان داده كه هرچه سطح فقر و نابرابری 
نا آگاهی عمومی بيش تر باشد  اقتصادی به ويژه مشكل بی سوادی و 
به دنبال آن آگاهی كمتر و در نهايت برنامه مشاركتی ناموفق تر خواهد 

بود.
و  حاجي لو   ،]7[ زمانی  و  سروستانی  عابدی  بررسی های  نتايج 
همكاران ]2[ و رضوان فر و رضايی ]5[ نشان می دهد هرچه امكان 
مبادله اطالعات در محيط روستا افزايش يابد به همان نسبت امكان 
بررسی  می شود.  بيشتر  تجارب  و  دانش  انتقال  برای  برنامه ريزی 
محبوبی و ميردامادی ]11[ نشان می دهد بين آگاهی از تأثير عمليات 
حفاظت آب و خاك، تعداد دوره های آموزشی، مقدار اطالعات اخذ 
شده از راديو و جزوه های آموزشی با ميزان پذيرش عمليات حفاظت 
چون  عواملی  دارد.  وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطه  خاك  و  آب 
جلسات آموزشی و رسانه های جمعی مهمترين مجاری نظام دانش و 
اطالعات در حوزه های آبخيز می باشند كه بر ميزان مشاركت مجريان 

در طرح های حفاظت آب و خاك و بيابان زدايی مؤثر هستند. 
مقدسی فريمانی و همكاران ]10[، آجيلی و همكاران]2[، محمدی 
الوار و همكاران]11[  عوامل مؤثر بر مشاركت كشاورزان در اجرای 
عمليات آبخيزداری در آبخيز چهل چای استان گلستان را با استفاده 
ميزان  بر  مؤثر  عامل  چهار  و  دادند  انجام  عاملی  تحليل  روش  از 
عوامل  كه  داد  نشان  نتايج  نمودند.  تعيين  را  كشاورزان  مشاركت 
به  انگيزشی  و  ايمنی  مشاركتی،  اكولوژيكی-  ترويجی،  اقتصادی- 

ترتيب مهمترين عواملی هستند كه بر ميزان مشاركت مؤثرند. 
به  طبيعي  منابع  اداره های  در  متخصصان  كمبود  حاضر  حال  در 
و  مختلف  مناطق  در  آن ها  نامناسب  توزيع  و  كيفي  و  كمي  جهت 
جهاد  وزارت  در  ترويج  و  آموزش  تشكيالت  تمركز  همچنين 
كشاورزي و ارتباط نداشتن آن ها با ساير مراكز در سطوح پايين تر، 
يكي از مشكالت ترويج و سازوكارهاي ارتباطي آن با بهره برداران 
ملك  و  نوروزي  است،  خاك  و  آب  حفاظت  جهت  طبيعي  منابع 
محمدي ]12[. ريكی ]6[ در پژوهشی كه اثرات تغيير الگوی كشت 
بر خصوصيات آب های زيرزمينی را با استفاده از شبكه تصميم بيزين 
در منطقه علی آباد استان گلستان پيش بينی كرد، دريافت كه اين منطقه 
با بحران جدی در زمينه منابع آب زيرزمينی مواجه است كه در صورت 
اعمال بهره برداری های مديريت نشده از آب های زيرزمينی و كشت 
غير اصولی زمين های كشاورزی باعث بروز خسارات جبران ناپذير 
از جمله فقدان منابع آب زيرزمينی مطلوب و رها شدن اراضی زراعی 

در اين منطقه از استان گلستان خواهد شد.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

هكتار   37000 حدود  مساحتی  با  گلستان  استان  علی آباد  منطقه 

)شكل 1( بين 36 درجه و 52 دقيقه تا 37 درجه و 5 دقيقه عرض 
شمالی و 54 درجه و 40 دقيقه تا 54 درجه و 56 دقيقه طول شرقی 
و  قال  آق  شهرستان  به  شمال  از  آباد  علی  منطقه  است.  شده  واقع 
گنبد، از شرق به شهرستان راميان، از غرب به شهرستان گرگان و از 
جنوب به ارتفاعات رشته كوه البرز محدود می شود ريكی ]6[.بوسيله 
مطالعات و مصاحبه های ميدانی مشخص شد كه كشاورزان روستای 
نصرت آباد، آشنايی قبلی با طرح تغيير الگوی كشت دارند زيرا كه 
اين طرح با هدف بهره برداری پايدار از منابع پايه، تامين امنيت غذايی 
و افزايش بهره وری مصرف آب متناسب با كشت محصوالت زراعی 
و باغی از طرف سازمان جهاد كشاورزی از سال 1390 در اين روستا 
كه  داد  نشان   ]6[ و همكاران  ريكی  بررسی های  است.  شروع شده 
منطقه علی آباد سبب  در  از چاه های كشاورزی  فزاينده  بهره برداری 
نواحی داخلی و تحت  به  منطقه  آزاد  آبخوان  پيش روری آب شور 
بهره برداری قرار می گيرد  اكنون مورد  كشاورزی شده است كه هم 
و  زيرزمينی  آب  منابع  كشاورزی،  ناپاپداری  برای  بزرگی  خطر  و 
تحقيق  نمونه موردی  بصورت  روستا  اين  است.  كشاورزان  زندگی 

حاضر انتخاب شد. 

روش انجام پژوهش
ابزار اين مطالعه پرسشنامه ای است كه جهت تدوين آن طی چند 
با  مصاحبه هايی  با  و  مراجعه  تحقيق  محدوده جغرافيايی  به  مرحله 
مقدماتی  پرسشنامه  مديريتی،  فعاليت های  مجريان  و  كشاورزان 

تدوين شد. 
در اين تحقيق پنج عامل اقتصادی، اجتماعی، فيزيكی و علمی-
ترويجی باتوجه به مطالعات ميدانی كه از منطقه كسب شد بعنوان 
چارچوبهای طرح سواالت تعيين شد. در اين سواالت، تمايل مردم به 
مشاركت در طرح های تغيير الگوی كشت بواسطه معرفی شاخصهای 
مختلف در هر عامل )بطور مثال: “مكانيزه كردن فعاليتهای سنتی” در 
مورد سنجش  فرهنگی(  عامل  در  فرهنگ”  “ارتقاء  اجتماعی،  عامل 
طيف  از  رود  باالتر  افراد  انتخاب  قدرت  اينكه  برای  گرفت.  قرار 
و  شد  استفاده  زياد=5(  خيلی  تا   1 كم=  )خيلی  5 سطحی  ليكرت 
تغيير  طرح  اگر  كه  شد  طراحی  نمونه  بطور  شكل  بدين  پرسشی 

شكل 1- موقعيت منطقه مورد مطالعه
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الگوی كشت سبب افزايش رفاه اقتصادی شود تا چه اندازه با اجرای 
طرح در آينده مشاركت خواهيد كرد؟

كه  عنوان  اين  با  كشاورزان  از  سوالی  انتها  در  پژوهش  اين  در 
اجرای طرح  از  مرحله  كدام  در  داريد  “كشاورز عزيز شما دوست 
از نظرات شما استفاده شود؟” به منظور بررسی تمايل نوع مشاركت 
كشاورزان )مشاركت در طراحی، تصميم گيری، اجرا، نظارت و يا 

همه مراحل طرح( در پرسشنامه در نظر گرفته شد. 

پيش آزمون پرسشنامه
اعتماد  قابليت  و  )روايی(  اعتبار  تعيين  با  پرسش نامه  پيش آزمون 
)پايايی( صورت گرفت. تعيين اعتبار بصورت محتوايی با نظرخواهی 
منابع  و  علوم كشاورزی  دانشگاه  متخصص آب و خاك  اساتيد  از 
كارشناسان  و  متخصصان  و  اجرا  بخش  كارشناسان  گرگان،  طبيعی 
مجرب انجام شد و سپس اصالحات الزم در آن صورت گرفت و 
پرسشنامه نهايی طراحی و تدوين گرديد. برای تعيين قابليت پايايی 
اين تحقيق تعداد 15 پرسشنامه توسط كشاورزان داخل منطقه تكميل 
پايايی  قابليت  برای  كرونباخ  آلفای  روش  از  تحقيق  اين  در  شد. 

استفاده شد. 

تكميل پرسشنامه نهايی
جهت تعيين حجم نمونه طبق بررسی و مصاحبه های انجام شده 
حدود 110 خانوار در اين روستا از كشاورزی معيشت مي كنند. در 
اين تحقيق از فرمول كوكران برای برآورد حجم نمونه استفاده شده 
است. در نهايت پرسشنامه نهايی تحقيق بعد از پيش آزمون، با مراجعه 
حضوری به محدوده جغرافيايی تحقيق تكميل شد. در تحقيق حاضر 
از روش های آمار توصيفی در نرم افزار SPSS 21 جهت تجزيه و 

تحليل اطالعات استفاده شد.

نتايج
ابزار  دهنده  تشكيل  اجزای  كه  داد  نشان  محتوايی  اعتبار  بررسی 
اندازه گيری مورد تاييد می باشد. نتيجه مقدار آلفای كرونباخ 15 عدد 
ضريب  دهنده  نشان  كه  آمد  بدست   0/779 پيش آزمون  پرسشنامه 
كوكران  فرمول  از  استفاده  با  نمونه  حجم  می باشد.  مناسب  پايايی 
برای كل جامعه آماری 86 نفر )كشاورز( بدست آمد و بدليل اينكه 
پرسشنامه از قابليت اعتماد )پايايی( برخوردار بود به عنوان پرسشنامه 
نهايی استفاده شد. فراوانی نسبی، ميانگين شاخص ها و اولويت بندی 
گويه ها در عوامل دسته بندی شده در جداول 1 الی 5 آورده شده 

است.
بهره برداران  مشاركت  اقتصادی جهت  عامل  در  گويه ها  ميانگين 
نشان می دهد كه شاخص رفاه اقتصادی با اينكه آخرين سؤال بوده اما 
توجه كشاورزان را به خود جلب كرده است. به طوريكه 90/7 درصد 

پرسش شوندگان گزينه خيلی زياد را انتخاب نموده اند. 
و  اول  اولويت  در   4/907 ميانگين  با  اقتصادی  رفاه  شاخص 
دوم  اولويت  در   4/837 ميانگين  با  مدت  كوتاه  سوددهی  شاخص 
طرف  از  مشاركت  در  اقتصادی  تاثيرگذار  شاخص های  مهمترين 
پذيرش  با  آينده  در  سوددهی  همچنين  شده اند.  انتخاب  كشاورزان 
باالی گزينه های متوسط )65/1%( و كم )20/9%(، نشان دهنده رغبت 
كشاورزان به سودهای آنی جهت برآورده كردن نيازهای خود مي باشد 
گرفته  قرار  آخر  اولويت  در   2/837 ميانگين  با  راستا  همين  در  كه 

است.
می دهد  نشان   )2 )جدول  اجتماعی  عامل  در  گويه ها  ميانگين 
در  ميانگين 4/744  با  فعاليت های سنتی  مكانيزه كردن  كه شاخص 
اولويت اول قرار دارد كه نشان دهنده رغبت كشاورزان به استفاده از 

تكنولوژی های جديد كشاورزی می باشد. 
شاخص يكپارچه سازی اراضی با پذيرش باالی گزينه خيلی كم 

جدول 1- اولويت بندی گويه های عامل اقتصادی
ميانگينفراوانی نسبی )%(شاخص گويه 

خيلی زيادزيادتا حدودیكمخيلی كم
9/390/74/907---رفاه اقتصادی
16/383/74/837---پرداخت يارانه

16/383/74/837---سود دهی كوتاه مدت
20/979/14/790---سودمند بودن

3/520/965/19/31/22/837سود دهی در آينده

جدول 2- اولويت بندی گويه های عامل اجتماعی
ميانگينفراوانی نسبی )%(شاخص گويه 

خيلی زيادزيادتا حدودیكمخيلی كم
25/674/44/744---مكانيزه كردن فعاليت های سنتی

30/269/84/697---فرصت شغلی
1/151--88/48/13/5يكپارچه سازی اراضی
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)88/4 %( نشان از دغدغه كشاورزان به حفظ اراضی كشاورزی خود 
به عنوان يك پشتيبان مالی و جايگاه اجتماعی می باشد كه با ميانگين 

1/151 در اولويت آخر كشاورزان قرار دارد.
كه  می دهد  نشان   )3 فرهنگی )جدول  عامل  در  ميانگين گويه ها 
زياد  خيلی  گزينه  باالی  پذيرش  با  فرزندان  آينده  تضمين  شاخص 
)83/7%( و با ميانگين 4/837 در اولويت اول كشاورزان قرار دارد 
كه نشان از دغدغه كشاورزان به اشتغال و آينده فرزندان خود كه در 
دامان روستا پرورش يافته اند دارد. همچنين شاخص نزاع و كشمكش 
بين مردم با پذيرش باالی گزينه خيلی كم )86%( نشان از روحيه ی 
با  اين شاخص  كه  دارد  كشاورزان  و  روستاييان  ميانه روی  و  صلح 

ميانگين 1/197 در اولويت آخر قرار گرفته است.
ميانگين گويه ها در عامل فيزيكی )جدول 4( نشان می دهد كه هر 
سه شاخص به ترتيب اولويت كشاورزان شامل پرآب شدن چاه ها، 
بهبود كيفيت آب چاه ها و بهبود خاك سطحی اراضی بصورت 100 
درصد در پذيرش گزينه های خيلی زياد و زياد قرار گرفته است كه 
با خاك  مناسب  به رابطه آب  نشان دهنده درك درست كشاورزان 

مناسب اراضی زراعی دارد.

ميانگين گويه ها در عامل علمی- ترويجی )جدول 5( مشاركت 
شاخص  كه  می دهد  نشان  كشت  الگوی  تغيير  طرح  در  كشاورزان 
شناخت كافی از طرح با ميانگين4/814 در اولويت اول عامل علمی- 
ترويجی از طرف كشاورزان قرار گرفته است و شاخص بازديد از 
 3/593 ميانگين  با   )%  51/1( متوسط  گزينه  باالی  پذيرش  با  طرح 
در اولويت آخر قرار گرفته است كه نشان دهنده اين مطلب است 
از  غير  كاری  به  گذارندن وقت خود  به  تمايل كمی  كه كشاورزان 
كشاورزی دارند بلكه می خواهند از روش های ساده تر با اين طرح 

آشنا شوند.
الگوی  تغيير  طرح  در  كشاورزان  مشاركت  نوع  نسبی  فراوانی 
كشت نشان داد كه همه پرسش شوندگان اين پژوهش تمايل دارند يا 
در مرحله اجرای طرح يا در همه مراحل طرح مشاركت داشته باشند. 
بيشتر كشاورزان تمايل دارند كه در همه مراحل طرح )74/4 %( از 
نظرات آنها استفاده شود. اين تمايل را می توان بدليل اين دانست كه 
بصورت  طرح ها  اجرای  جهت  بيرونی  نظرات  اِعمال  با  كشاورزان 
دستوری موافق نيستند، لذا ترجيح می دهند كه ديدگاه های خود را در 
همه مراحل طرح مطرح كنند تا  در سسيتم زراعی خود بكار گيرند.

جدول 3- اولويت بندی گويه های عامل فرهنگی
ميانگينفراوانی نسبی )%(شاخص گويه 

خيلی زيادزيادتا حدودیكمخيلی كم

16/383/74/837---تضمين آينده فرزندان
4/741/953/44/488--ارتقاء فرهنگ

42/123/332/63/883--كاهش مهاجرت
2/476-744/2435/8عالقه به زمين

1/197--868/25/8نزاع و كشمكش

جدول 4- اولويت بندی گويه های عامل فيزيكی
ميانگينفراوانی نسبی )%(شاخص گويه 

خيلی زيادزيادتا حدودیكمخيلی كم
3/596/54/965---پرآب شدن چاه ها

17/482/64/825---بهبود كيفيت آب چاه ها
22/177/94/779---بهبود خاك سطحی 

جدول 5- اولويت بندی گويه های عامل علمی- ترويجی
ميانگينفراوانی نسبی )%(شاخص گويه 

خيلی زيادزيادتا حدودیكمخيلی كم
18/681/44/814---شناخت كافی از طرح

2/334/962/84/604--شركت در جلسات توجيهی
24/422/153/54/290--مشاركت در تصميم گيری

51/138/410/53/593--بازديد از طرح
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بحث و نتيجه گيری
نتايج اين پژوهش در بحث عوامل پيشنهادی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، فيزيكی و علمی- ترويجی نشان داد كه شاخصه هايی كه 
اولويت  در  الگوی كشت  تغيير  برای مشاركت كشاورزان در طرح 
اول قرار دارد بترتيب شامل رفاه اقتصادی، مكانيزه كردن فعاليت های 
سنتی، تضمين آينده فرزندان، پرآب شدن چاه ها و شناخت كافی از 
برای مشاركت كشاورزان  طرح می باشد. همچنين شاخصه هايی كه 
در طرح تغيير الگوی كشت در اولويت آخر قرار دارد بترتيب شامل 
بين  كشمكش  و  نزاع  اراضی،  يكپارچه سازی  آينده،  در  سوددهی 
مردم، بهبود خاك سطحی اراضی و بازديد از طرح می باشد. داليل 
كه  برساند  را  پيام  اين  می تواند  كشاورزان  اولويت بندی  نحوه  اين 
مشاركت بيشتر و موثر مردم در صورتی قابل انتظار است كه تطابق 
بيشتری ميان نيازهای مردم و اهداف پروژه وجود داشته باشد جرج 
]3[.  نتيجه نظرسنجی از كشاورزان نشان داد كه اكثر آنها تمايل دارند 
تا در همه مراحل طرح از نظرات آنها استفاده شود. اين نوع نگرش 
قابل تقدير و معنی دار است زيرا بنا به نظر خاتون آبادی و همكاران 
]8[  مردم به تدريج دريافته اند كه منابع طبيعی و محيط زيست، نه 
تنها متعلق به دولت ها نيست بلكه مستقيم و غير مستقيم در زندگی 
فردی و اجتماعی آنان نقش بسزايی دارد. بنابراين جوامع محلی با 
رضايتمندی، آگاهی الزم و بصورت داوطلبانه در برنامه های مديريتی 

مشاركت می نمايند.
با توجه به يافته های پژوهش حاضر به دستگاه های متصدی اجرای 
طرح های تغيير الگوی كشت پيشنهاد می شود جهت همراهی بيشتر 
و بهتر كشاورزان به اولويت های آنان خصوصا نگرانی بابت مسائل 
بازدهی  افزايش  اقتصادی و معيشتی توجه بيشتری كرده و بمنظور 
به  توجه  با  كنند.  وارد  مراحل طرح  تمام  در  را  طرحها، كشاورزان 
بستر  عنوان  به  گياهی  پوشش  و  خاك  و  آب  حفاظت  ضرورت 
توسعه پايدار توصيه می شود استفاده از رسانه ملی برای ترويج فوايد 
طرح های تغيير الگوی كشت برای شناخت طرح  توسط كشاورزان 

مورد تأكيد و توجه بيشتری قرار گيرد. 

تقدير و تشکر
آباد  علی  منطقه  كشاورزی  محترم جهاد  مسئوالن  از  بدين وسيله 
استان گلستان بدليل همراهی و در اختيار قرار دادن اطالعات طرح 

تغيير الگوی كشت منطقه، تشكر و قدردانی می گردد.
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Abstract

Investigation of the Public Participation in Projects of Cropping Pattern Change in 
Ali-Abad Region (Golestan Province)

   
M. Reiki1, M. Hossein alizadeh2* and I. Islami3

Received: 2015/03/07     Accepted: 2016/12/20

 
Investigation the public participation in changing of cropping pattern is an important role to success of 

the soil and water projects. But, participation of people with the executive departments is difficult process. 
This study set out with the aim of investigation the public participation in changing of cropping pattern 
with the field study and survey questionnaire in Ali-Abad region of Golestan province. In this study, 86 
beneficiaries from a population of 110 farmers were chosen in the case study using Cochran approach 
and verbal interviews were done. Results indicated that five factors consist of the “economic prosperity, 
automating the traditional activities, ensuring children's future, the water rising of wells, and sufficient 
knowledge of the project” are top priorities for farmers respectively. Also these factors such as “projects 
profitability in the future, integrating lands, conflicts between people, improve the soil and the visit of the 
project by farmers” are the final priorities.  Finally, in order to develop modern agriculture, the executive 
organs have been offered to focus their attention on agronomist priorities that is often related to economic 
issues. 

Keywords: Public participation, Changing of cropping pattern, Socioeconomic factors, Ali-Abad, 

Golestan province
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