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  هاي آبخیزداريفعالیت دراستان ایالم  روستائیانمیزان مشارکت ارزیابی 
  

  5، شمس اله عسگري4حیدر صیدزاده، 3جعفر رضایی، 2، ایاد اعظمی1*محمدرضاجعفري

  ،آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالممنابع طبیعی و هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات  - 1
  )mg_jafari@yahoo.com(پست الکترونیک . آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران سازمان تحقیقات،

  آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،منابع طبیعی و هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات  - 2
  )Ayadaazami@yahoo.com(پست الکترونیک . آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران قیقات،سازمان تح

  طبیعی استان ایالم، ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع اقتصادي و اجتماعیهیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات  - 3
  )Rezaei_47@yahoo.com( پست الکترونیک . آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران سازمان تحقیقات،

  ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،اقتصادي و اجتماعی، بخش تحقیقات کارشناس - 4
  )hseidzadeh@yahoo.com( پست الکترونیک. ایرانآموزش و ترویج کشاورزي، ایالم،  سازمان تحقیقات،

  ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،آبخیزداري منابع طبیعی و هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات  - 5
  )Shamsasgari@yahoo.com( پست الکترونیک. آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران سازمان تحقیقات،

  
  
  

 هچکید
 هضوضعیت روستاهایی که درحو، آبخیز استان ایالم هايهوزح هاي آبخیزداري اجراء شده درتوجه به فعالیت این است که با سعی بر پژوهشاین  در

اي آبخیـزداري  هدر فعالیت یانئلذا همکاري روستا .قرار گیرد ارزیابیبررسی و مورد  این رابطه در یانئروستا نقش بررسی و دارندقرار  هااین فعالیت
اجتمـاعی روسـتا، و    -موقعیـت اقتصـادي  یان، ئاجتماعی روستا -یت اقتصاديها، وضع عنوان متغیر وابسته و میزان آگاهی، اعتماد به مجریان طرحهب

 SPSSوارد محیط کدبندي و  ها، دادههاپرسشنامهآوري و تکمیل اطالعات بنابراین پس از جمع. دهندانگیزه اهم متغیرهاي مستقل را تشکیل می
هـاي  ها، روابط بین متغیرهـاي وابسـته و تحلیـل   آزمون فرضیهضریب همبستگی، (هاي استنباطی بحث اساس ها برتجزیه و تحلیل داده سپس ،شد

بـا میـزان   زه انگیـ  و هـا آگاهی، اعتماد بـه مجریـان طـرح   بین متغیرهاي حاکی از آن است که  دست آمدههنتایج ب. انجام گرفت) غیره چند متغیره و
اجتمـاعی   -وضعیت اقتصاديبین متغیرهاي  .وجود دارد ) >p 01/0(دار رابطه خطی و بسیار معنیهاي آبخیزداري، در فعالیت روستائیانهمکاري 

  . دار مشاهده نشدرابطه معنی، روستائیان مشارکتمیزان  با اجتماعی روستا -موقعیت اقتصادي و یانئروستا
  

  .SPSSیزداري، اقتصادي و اجتماعی، متغیرهاي وابسته، آبخ :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
باعث از طرف دیگر هاي منطقه جهت هر نوع فعالیت کشاورزي شرایط توپوگرافی و مستعد بودن خاك ،تنوع آب و هوایی از یک طرف

هاي هضدر حوآبخیزداري مختلف  ايهفعالیت اقدامات حفاظت آب و خاك در این استان مورد توجه آبخیزنشینان باشد و که شده است
اجتماعی در سطح  - وجود مشکالت اقتصادي اما توجه به مسائلی نظیر تخریب منابع طبیعی و. )1383جعفري، ( گیرداین استان انجام 

هاي در فعالیتمشارکت روستائیان  ،گونه مشکالتاینرفع راه حل  رسدبه نظر می.... روستاها از قبیل کمبود درآمد، بیکاري، مهاجرت و
   .باشدهاي آبخیزداري جمله فعالیت اجتماعی در سطح روستاها از -اقتصادي

در طرح پژوهشی خود، با اشاره به نتایج هشت طرح تحقیقاتی در باره ارزیابی عملکرد عملیات آبخیزداري اجراء شده، ) 1382، قدوسی(
عـدم   کـم  دستبخیزداري را به عنوان یکی از عوامل عمده شکست و یا هاي آعدم جلب اعتماد آبخیزنشینان به مشارکت در اجراي طرح

 بیشـتر در طرح پژوهشی خود معتقد است که ) 1377، عفتی( .داندهاي آبخیزداري میبینی شده در طرحدستیابی کامل به اهداف پیش
هاي آبخیزداري احسـاس رضـایت   از اجراي طرحهاي آبخیزداري اجراء شده را داراي فایده زیاد براي خود قلمداد کرده و روستائیان طرح

آبخیزداري را مـورد بررسـی قـرار داده و بـه ایـن نتیجـه       هاي در طرح تحقیقاتی خود، انواع فعالیت) 1383، نگارنده(همچنین  .اند دهکر
هـا نـه تنهـا    ین عملیاتهاي الزم در جهت ایجاد ارسیده است که مردم از اقدامات آبخیزداري استقبال نموده و در صورت توجه و کمک

توان با مشارکت مردم توجه الزم را به حفاظت از منابع آب و خاك بیش از پیش گسـترش  ند بلکه از این طریق میکنمردم استقبال می
لـذا  ، منوط به مشارکت و همکاري مستمر روستائیان اسـت  نیز آید موفقیت عملیات آبخیزداريمی که به نظربنابراین با توجه به این. داد
هاي آبخیزداري استان ایالم با هدف ارزیابی تاثیر عوامل مختلـف  نقش مشارکت روستائیان در فعالیت سعی بر آن بود کهاین تحقیق  در
  .مورد بررسی قرار گیرداین مشارکت  بر
  

  موقعیت جغرافیایی استان
شود در جنـوب غربـی ایـران واقـع     ور را شامل میدرصد وسعت کل کش 2/1کیلومترمربع که 19728استان ایالم با مساحتی در حدود  

  34 01َ 22تـا  ً  0232 01این استان از مرز مشترك با خوزستان در جنوب تا مرز مشـترك بـا کرمانشـاه در شـمال بـین  ً     . شده است
 17َ 05تـا  ً  38 45َ 12ً شـرقی بـین   غربی تـا جنـوب  هاي مرتفع و موازي کبیرکوه از شمالدرجه عرض شمالی قرار دارد و با رشته کوه

48  کیلومتر بـا کشـور    425غربی به وسیله مرز مشترکی به طول ارتباط استان از غرب و شمال. درجه طول شرقی گسترده شده است
دهـد  هاي لرستان و خوزستان تشکیل میرودخانه سیمره مرز شرقی و جنوبی این استان را با استان). 1390جعفري، (عراق برقرار است 

  ).1 کلش(
  
  
.   

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  استان ایالم در نقشه کشور يهانقشه موقعیت شهرستان - 1شکل
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  روش تحقیق
آوري آمار کارگیري پرسشنامه اقدام به جمع هطورکلی روش تحقیق دراین طرح از نوع پیمایشی بود و از طریق مصاحبه، مشاهده و با ب هب

  .گرفت حلیل قرار آماري متغیرهاي مستقل و وابسته مورد تجزیه وت، سپس با استفاده از ابزارهاي شدو اطالعات الزم 
  . داري به قرار زیر استفاده شدآزمون معنی ها، سنجش روابط بین متغیرها وبراي تحلیل و توصیف داده

  . اده شدبراي توصیف جامعه آماري استف بیشینه و کمینهواقعی و میانگین،  بعدي، توزیع فراوانی، تعیین درصدجداول یک -
مقـدار ایـن ضـریب    . متغیر است - 1تا  1مقدار ضریب فوق از . شداستفاده  اي از ضریب همبستگی گامابراي سنجش متغیرهاي رتبه -

  . اي مورد بررسی بیشتر استنزدیکتر باشد شدت پیوستگی بین دو متغیر رتبه -1 و 1هر چه به 
  . توافقی استفاده شدبراي بررسی متغیرها در جداول  (X2)آزمون کی دو  -
  . اي، ماتریس همبستگی محاسبه شدبراي درك بهتر رابطه بین متغیرهاي فاصله -
در این قسمت با تعیین . شدیک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته رگرسیون چند متغیره محاسبه  منظور تعیین میزان تأثیر هر به -

R2 نتایج حاصل در سه مرحلـه مـورد تفسـیر     وها روي متغیر وابسته محاسبه تأثیر آن و تعیین وزن هر یک از متغیرهاي مستقل میزان
مرحله آخر . هاي افراد جامعه آماري توصیف و در مرحله بعد ارتباط بین متغیرها مورد تفسیر قرار گرفت ابتدا ویژگی. قرار خواهند گرفت

هـاي آبخیـزداري مـورد    مستقل را در مشارکت روستائیان در فعالیـت به تحلیل رگرسیون چند متغیره پرداخته و میزان تأثیر متغیرهاي 
 .شدحل مشکل عدم مشارکت پرداخته  برايعلمی  گرفت و در نهایت به بررسی مهمترین راهکارهاي عملی و قراربررسی 

  
  نتایج

صیفی مربوط به اطالعـات کلـی   هاي توشامل تحلیل پروژهآماري  مباحثها و روش تحقیق، با توجه به سواالت طرح شده در پرسشنامه
 -ها، وضعیت اقتصـادي آگاهی، اعتماد به مجریان طرح(ها در رابطه با متغیرهاي اصلی هاي استنباطی دادهروستاها و روستائیان و تحلیل

روسـتائیان  بـا میـزان مشـارکت    ) اجتماعی روستا، وابستگی به دولت و انگیـزه  -اجتماعی روستائیان، اختالفات قومی، موقعیت اقتصادي
  . بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاي آبخیزداري فعالیتدر

روستاي مورد بررسی ساکن بوده که بیشترین تعداد خانوار در روسـتاي   134خانوار در 5890که دهدها نشان نتایج تحلیل توصیفی داده
ها در شهرستان ایـالم و  کمترین آن در شهرستان ایوان وبیشترین بهره برداران . هفت چشمه و کمترین آن در روستاي فدك بوده است

. بـوده اسـت   90/0شهرسـتان ایـوان   بیشـترین آن در  و 45/0 شهرسـتان مهـران   بـرداران در کمترین درصد باسوادي بهره. هستندمهران 
از بهـره بـرداران    55/0. هاي آبخیزداري به صورت کارگري روزمزد بـوده اسـت  فعالیتراستاي هاي مردمی روستائیان در بیشترین کمک

هاي آبخیزداري بهتر شده و بیشترین منافع نصیب کشاورزان و دامداران شـده، ایـن در   معتقدند که وضعیت روستاها بعد از اجراي طرح
هـاي عمیـق و   بیشـترین منـابع آب روسـتاها از چـاه    . اندپاسخ دهندگان مشاغل کشاورزي و دامداري داشته 80/0 حالی است که حدود

هـا   پرسشنامهاز پاسخ دهندگان به  27/0فقط . اندروستاي نمونه با مشکل کم آبی مواجه بوده 32روستا از  29بوده و ) 43/0( عمیقنیمه
از پاسخ دهندگان قبـل از اجـراي    68/0اند، حدود منطقه خود آگاهی یافته هاي آبخیزداري دراز طرف مامورین دولتی در جریان فعالیت

هـاي آبخیـزداري رضـایت    از روسـتائیان از فعالیـت   63/0صورت نگرفته است، این درحالی است که ها با آناي گونه مشاورهها هیچحطر
  .اطالعات کلی روستاهاي مورد بررسی ارائه شده است 1جدول  در .اندکامل داشته
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  تحلیل توصیفی اطالعات روستاهاي مورد بررسی در استان ایالم - 1جدول 

فراوانی   فراوانی مطلق  گزینه/واحد  رتغیم
  میانگین  ماگزیمم  مینیمم  % نسبی

  184  942  21  -  5890  -  تعداد خانوار
  909  4531  150  -  29082  -  تعداد جمعیت
  75  90  45  -  2425  -  میزان باسوادي

  -  -  -  -  134  شخصی  اراضی نوع مالکیت
  -  -  -    0  دولتی

  
  منابع آب اراضی زراعی روستا

  -  -  -  5/37  12  دخانهرو
  -  -  -  0  0  قنات
  -  -  -  75/43  14  چاه

  -  -  -  75/18  6  چشمه

  -  -  -  4/9  3  بلی  کفایت آب زراعی روستا
  -  -  -  6/90  29  خیر

  5/7  20  4  -  -  تومان  متوسط درآمد خانوار
  

میـزان آگـاهی    ، متغیـر )متغیرهـاي اصـلی  (  لدهد از بین متغیرهاي توضیحی وارد شده به مدنشان می هاداده نتایج تحلیل رگرسیونی
در ) 1377(، شـمس  اسـت هـاي آبخیـزداري مـوثر    هاي آبخیزداري بر مشارکت در اجـراء و حفـظ و نگهـداري فعالیـت    نسبت به فعالیت

بیشـتر اجـراي   نقش مشارکت مردم را مورد توجه قرار داده و بیان داشته که میزان توجیه و آگاهی ی که در این رابطه انجام داده پژوهش
 بخیـزداري آي هـا طـرح  در اجراء، مراقبت و نگهداري از و ها مشارکت داشتهحالتی است که اهالی محل در طرح هاي آبخیزداري درطرح

، بنابراین هرچه اطالع رسانی در این زمینه بیشتر صورت بگیرد میزان مشـارکت در تمـامی   اندبرداري همکاري داشتهدر طول مدت بهره
  .زایش خواهد یافتابعاد اف

داري وجـود  معنـی  هاي آبخیزداري ارتبـاط مثبـت و  فعالیت حفظ و نگهداري مشارکت در اجراء ومیزان  و هابین اعتماد به مجریان طرح
یـن  ویژه از نظر مالی باعث مشارکت بیشتر مردم در اجراء و حفظ بوده به نحوي که ارتبـاط ا ها به دولت بهگونه طرحوابستگی این . دارد

میزان انگیزه  بهره برداران نیز با درصد مشارکت در اجراء و حفظ و نگهـداري   همچنین. دار بوددرصد معنی یکمتغیر مثبت و در سطح 
هـا، مطـابق نیـاز بـودن     هاي آبخیزداري، رضایت از مجریان طـرح هاي متغیرهاي اصلی شامل فواید فعالیترابطه شاخص .استدار معنی
  .اي مستقیم و موثر داشته استع زندگی با مشارکت در اجراء و حفظ و نگهداري داراي رابطهها و بهبود وضطرح

  
 بحث و نتیجه گیري

ها وابستگی  بوده است، ظهور و سقوط این تمدن... .هاي باستانی چون عیالم، بابل، استان ایالم با سابقه تمدنی چند هزارساله مهد تمدن
با توجه به اهمیت فراوردهاي دامـی، کشـاورزي   ). 1369خیتام، (اورزي و دامداري منطقه داشته است بسیار زیادي به منابع طبیعی، کش
حفاظـت از منـابع آب و خـاك     بـراي هـاي مختلفـی   خـاك دارد، روش  ها، که ارتباط مستقیم با آب وو منابع طبیعی براي حیات انسان

  .ه امروز انتقال یافته استاست که نسل به نسل به آیندگان تا ب شدهمناطق مختلف ابداع 
، دیـدگاه روسـتائیان و وضـعیت روسـتاهاي کـه درحوضـه ایـن        )هاي آبخیزداريفعالیت(ها لذا در این تحقیق ضمن شناسایی این روش

-عالیـت ها در فها قرار دارند مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان میزان مشارکت روستائیان و تاثیر عوامل مختلف را در مشارکت آنفعالیت
هاي فعالیت(ها این تحقیق ضمن شناسایی این روش لذا در. شودها ارائه هاي آبخیزداري ارزیابی و راهکارهاي مناسب براي مشارکت آن

، تـا بتـوان میـزان    گرفـت  ها قرار دارند مورد بررسـی قـرار  ه این فعالیتض، دیدگاه روستائیان و وضعیت روستاهاي که درحو)آبخیزداري
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هاي آبخیزداري ارزیابی و راهکارهاي مناسـب بـراي مشـارکت    ها در فعالیتمشارکت آن دررا عوامل مختلف  ثیرأائیان و تمشارکت روست
   .شودارائه ها آن

هـا، بهبـودي وضـعیت روسـتائیان، فـراهم      که اعتماد به مجریان طرح دادها نشان هاي توصیفی و استنباطی دادهبرآیند حاصل از تحلیل
هـاي  گـري دولـت در انجـام فعالیـت    زیربنائی در سطح روستاها، باال بودن نـرخ بـا سـوادي و اشـتغال روسـتائیان، متـولی      بودن امکانات 

هـا، در جریـان قـرار گـرفتن رهبـران محلـی از کجـایی،        ویژه تامین مالی آن، مشاوره با مردم روستایی قبل از اجراي طرحهآبخیزداري ب
ري، اطالع رسانی عمومی در سطح روستاها، مطابق نیاز بودن نوع عملیات و با مشـکالت موجـود   هاي آبخیزداچرایی و چگونگی  فعالیت

باشد، نگهداري می  هاي آبخیزداري در مراحل طراحی، اجراء ومیزان مشارکت روستائیان در فعالیت ثر درؤها از عوامل بسیار مهضدر حو
، )1377، حسـین پـور  ( .)1370، سـعادت (هاي محققان پیشین چـون  پژوهش هاي توصیفی و استنباطی این تحقیق، درعالوه بر تحلیل

 .)1383، جعفــري( .)1382، قدوســی( .)1381، ســلیمانی(، )1380،شــریفیان( .)1378، افتخــاري( .)1377،  شــمس( .)1376، عفتــی(
  .رسیده استها به اثبات مورد تاکید قرار گرفته و میزان تاثیرگذاري آن) 1389، قدرتی( .)1383، فکرخوب(
  

   پیشنهادات
اسـت ایـن    در مقـام تحقیـق و شـناخت، الزم    . هاي منابع طبیعی غیر قابل انکار استثیر مشارکت مردم در اجراي پروژهأطورکلی ت هب -

و اساسی  زوایاي آن را مورد مطالعه و توجه قرارداد، تا بتوان یک شناخت دقیق ها وطور علمی و تحقیقی مطرح و تمام ریشههمساله را ب
    .دست آوردهاز این مساله ب

کنترل سیل و یا حفاظت از منابع آب و  برايانجام هرگونه عملیات آبخیزداري چه  ،با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی استان -
  .رد توجه قرار گیردطرف معاونت آبخیزداري اداره کل منابع طبیعی استان مو د این مهم ازشوخاك قابل توجیه بوده، لذا پیشنهاد می

مشـاوره، اجـراء و   (  بیشتر صورت گیرد میـزان مشـارکت در تمـامی ابعـاد     هاي آبخیزداريهرچه اطالع رسانی در زمینه فواید فعالیت -
  .افزایش خواهد یافت) هداريگن

.هاي آبخیزداري بر اساس نیاز روستائیان منطقه باشداجراي فعالیت  -  
  

  تشکر و قدردانی 
تحقیقـاتی  کـه در اجـراي طـرح    شمس الـه عسـگري    و حیدر صیدزادهجعفر رضایی، ایاد اعظمی، ز همکاران ارجمندم آقایان در پایان ا
  .مگزارسپاس بسیاراند نسبت به اینجانب مساعدت و عنایت مستمر داشتهمربوطه 

  
  منابع 

اي و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و سازهشناسائی، بررسی و ارزیابی اقتصادي و اجتماعی عملیات  ،)1383( ،محمدرضاجعفري، 
  .انتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، وزارت جهاد کشاورزي. خاك در استان ایالم

انتشارات پژوهشکده حفاظت . هاي آبخیزداري استان ایالم ارزیابی نقش مشارکت روستائیان در فعالیت، )1390( ،حمدرضاجعفري، م
  . ارت جهاد کشاورزيخاك و آبخیزداري، وز

نشین براي حفاظت خاك و ، بررسی ضرورت مشارکت و تعیین نیازهاي آموزشی روستائیان دامدار و جنگل)1372( ،پور، ا حسین
  . آبخیزداري در حوزه آبخیز رودخانه هراز، شهرستان آمل استان مازندران، دانشگاه تربیت مدرس

هاي آبخیزداري در استان سیستان و بلوچستان، مرکزتحقیقات منابع اعی و فنی فعالیتاجتم - ، ارزیابی اقتصادي)1378( ،خوب فکر، ح
  .طبیعی و اموردام استان سیستان و بلوچستان

  . ، مجموع آرا در باره سرزمین پشتکوه ایالم، انتشارات اسماعیلی ایالم)1369(  ،خیتام، ج
ي از آبخیز سد طرق براساس تجربه(هاي آبخیزها  یزي و مدیریت حوزهرهاي عملی مشارکت مردم در برنامه، روش)1370( ،سعادت، ح

  . شرکت خدمات مهندسی جهاد، اداره کل منابع طبیعی خراسان) استان خراسان



  
  
  1397 ردادخ 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

394 
 

  .فضایی مؤثر در مشارکت روستائیان، تهران دانشگاه تربیت مدرس -، عوامل مکانی)1381( ،سلیمانی، م
  . هاي آبخیزداري، مطالعه موردي حوزه آبخیز حبله رودي طرح، بررسی اثرات اقتصاد)1377( ،شمس، م

مجموعه . هاي مشارکتیبرداران در طرح بررسی عوامل و موانع مشارکت بهره ،)1380( ،حرشیدي فرد،  ،محسنی، ا ،شریفیان، س
  . مقاالت اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایران

دانشگاه عالمه  -نامه کارشناسی ارشدپایان. هاي روستاییطرح مشارکت روستائیان در در ، بررسی عوامل موثر)1376( ،عفتی، م
  .طباطبایی

  .هاي آبخیزداري، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائیاجتماعی طرح -، بررسی اثرات اقتصادي)1377( ،م عفتی،
و  4ز، مجموعه مقاالت سومین همایش آبخوانداري، ارومیه هاي آبخیداري در مدیریت حوزهارزیابی جایگاه آبخوان ،)1382( ،قدوسی، ج

  . شهریور 5
  .بجنورد، سازمان جهاد کشاورزي ،بخش کشاورزي ،  چکیده مقاالت همایش توسعه پایدار روستایی با تاکید بر)1389( ، قدرتی، ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


