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ارزیابی هیساى هشارکت رٍستائیاى استاى ایالم در فعالیتّای آبخیسداری
5

هحوذرضاجعفری* ،1ایاد اعظوی ،2جعفر رضایی ،3حیذر صیذزادُ ،4شوس الِ عسگری

ّ -1یأت ػلوی ،هزتی ،ترؼ تحمیمات هٌاتغ عثیغی ٍ آتریشزاری ،هزوش تحمیمات ٍ آهَسػ وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی اعتاى ایالم،
عاسهاى تحمیمات ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾاٍرسی ،ایالم ،ایزاى  .پغت الىتزًٍیه ()mg_jafari@yahoo.com
ّ -2یأت ػلوی ،هزتی ،ترؼ تحمیمات هٌاتغ عثیؼی ٍ آتدیشزاری ،هزوش تحمیمات ٍ آهَسػ وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی اعتاى ایالم،
عاسهاى تحمیمات ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾاٍرسی ،ایالم ،ایزاى  .پغت الىتزًٍیه ()Ayadaazami@yahoo.com
ّ -3یأت ػلنی ،هزتی ،ترؼ تحمیمات التصازی ٍ اختواػی  ،هزوش تحمیمات ٍ آهَسػ وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی اعتاى ایالم،
عاسهاى تحمیمات ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾاٍرسی ،ایالم ،ایزاى  .پغت الىتزًٍیه ()Rezaei_47@yahoo.com
 -4وارؽٌاط ،ترؼ تحمیمات التصازی ٍ اختواػی ،هزوش تحمیمات ٍ آهَسػ وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی اعتاى ایالم،
عاسهاى تحمیمات ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾاٍرسی ،ایالم ،ایزاى  .پغت الىتزًٍیه ()hseidzadeh@yahoo.com
ّ -5یأت ػلوی ،هزتی ،ترؼ تحمیمات هٌاتغ عثیؼی ٍ آتریشزاری  ،هزوش تحمیمات ٍ آهَسػ وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی اعتاى ایالم،
عاسهاى تحلیمات ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾاٍرسی ،ایالم ،ایزاى  .پغت الىتزًٍیه ()Shamsasgari@yahoo.com

چكیذُ
زر ایي پضٍّؼ عؼی تز ایي اعت وِ تا تَخِ تِ فؼالیت ّای آتریشزاری اخزاء ؽسُ زر حَضُ ّای آتریش اعتاى ایالم ،
ض ایي فؼالیتّا لزار زارًس تزرعی ٍ ًمؼ رٍعتائیاى زر ایي راتغِ هَرز تزرعی ٍ ارسیاتی لزار
ٍضؼیت رٍعتاّایی وِ زرحَ ُ
گیزز .لذا ّوىاری رٍعتائیاى زر فؼالیتّای آتریشزاری ُبػٌَاى هتغیز ٍاتغتِ ٍ هیشاى آگاّی ،اػتواز تِ هدزیاى عزح ّا،
ٍضغیت التصازی -اختواػی رٍعتائیاى ،هَلؼیت التصازی -اختواػی رٍعتا ٍ ،اًگیشُ اّن هتغیزّای هظ تمل را تؾىیل هی -
زٌّس .تٌاتزایي پظ اس خوغ آٍری ٍ تىویل اعالػات پزعؾٌاهِّا ،زازُّا وستٌسی ٍ ٍارز هحیظ  SPSSگززیس ،عپظ تدشیِ ٍ
تحلیل زازُّا تز اعاط تحثّای اعتٌثاعی (ضزیة ّوثغتگی ،آسهَى فزضیِّا ،رٍاتظ تیي هتغیزّای ٍاتغتِ ٍ تحلیل ّای
چٌس هتغیزُ ٍ غیزُ) اًحام گزفت ً .تایح ُبزعت آهسُ حاوی اس آى اعت وِ تیي هتغیزّای آگاّی ،اػتواز تِ هدزیاى عزح ّا ٍ
اًگیشُ تا هیشاى ّوىاری رٍعتائیاى زر فؼالیتّای آتریشزاری ،راتغِ ذغی ٍ تغیار هؼٌی زار (ٍ ) p< 0/01خَز زارز  .تیي
هتغیزّای ٍضؼیت التصازی -اختواػی رٍعتائیاى ٍ هَلؼیت التصازی -اختواػی رٍعتا تا هیشاى هؾاروت رٍعتائیاى  ،راتغِ
هؼٌیزار هؾاّسُ ًؾس.

ٍاشُّای کلیذی:

آبخیسداری ،اقتصادی ٍ اجتواعی ،هتغیرّای ٍابستِ.SPSS ،
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هقذهِ
تٌَع آب ٍ َّایی اس یه عزف  ،ؽزایظ تَ پَگزافی ٍ هغتؼس تَزى ذان ّای هٌغمِ خْت ّز ًَع فؼالیت وؾاٍرسی اس عزف
فؼالیتّای هرتلف
زیگز تاػث ؽسُ اعت وِ الساهات حفاظت آب ٍ ذان زر ایي اعتاى هَرز تَخِ آتریشًؾیٌاى تاؽس ٍ
ض ّای ایي اعتاى اًدام گیزز (خؼفزی .)1383 ،اها تَخِ تِ هغائلی ًظیز ترز یة هٌاتغ عثیؼی ٍ ٍخَز
آتریشزاری زر حَ ُ
هؾىالت التصازی -اختواػی زر عغح رٍعتاّا اس لثیل ووثَز زرآهس ،تیىاری ،هْاخزت ٍ  ....تِ ًظز هی رعس راُ حل رفغ ایي-
گًَِ هؾىالت ،هؾاروت رٍعتائیاى زر فؼالیتّای التصازی -اختواػی زر عغح رٍعتاّا اس خولِ فؼالیتّای آتریشزاری تاؽس.
لسٍعی ( )1382زر عزح پضٍّؾی ذَز ،تا اؽارُ تِ ًتایح ّؾت عزح تحمیماتی زر تارُ ارسیاتی ػولىزز ػولیات آتریشزاری
اخزاء ؽسُ ،ػسم خلة اػتواز آتریشًؾیٌاى تِ هؾاروت زر اخزای عزح ّای آتریشزاری را تِ ػٌَاى یىی اس ػَاهل ػوسُ ؽىغت
ٍ یا حسالل ػسم زعتیاتی واهل تِ اّساف پیؼ تیٌی ؽسُ ز ر عزحّای آتریشزاری هی زاًس  .ػفتی ( )1377زر عزح پضٍّؾی
ذَز هؼتمس اعت وِ اوثزیت رٍعتائیاى عزح ّای آتریشزاری اخزاء ؽسُ را زارای فایسُ سیاز تزای ذَز للوساز وززُ ٍ اس اخزای
عزحّای آتریشزاری احغاط رضایت ًوَزُ اًس ّ .وچٌیي ًگارًسُ ( )1383زر عزح تحمیماتی ذَز ،اىٍاع فؼالیت ّای آتریشزاری
را هَرز تزرعی لزار زازُ ٍ تِ ایي ًتیدِ رعیسُ اعت وِ هززم اس الساهات آتریشزاری اعتمثال ًوَزُ ٍ زر صَرت تَخِ ٍ ووه -
ّای السم زر خْت ایداز ایي ػولیات ّا ًِ تٌْا هززم اعتمثال هی ًوایٌس تلىِ اس ایي عزیك هی تَاى تا هؾاروت هززم تَخِ السم
را تِ حفاظت اس هٌاتغ آب ٍ ذان تیؼ اس پیؼ گغتزػ زاز  .تٌاتزایي تا تَخِ تِ ایي وِ تِ ًظز هی آیس هَفمیت ػولیات
آتریشزاری ًیش هٌَط تِ هؾاروت ٍ ّوىاری هغتوز رٍعتائیاى اعت ،لذا زر ایي تحمیك عؼی تز آى تَز وِ ًمؼ هؾاروت
رٍعتائیاى زر فؼالیتّای آتریشزاری اعتاى ایالم تا ّسف ارسیاتی تاثیز ػَاهل هرتلف تز ایي هؾاروت هَرز تزرعی لزار گیزز.
هَقعیت جغرافیایی استاى
اعتاى ایالم تا هغاحتی زر حسٍز 19728ویلَهتزهزتغ وِ  1/2زرصس ٍعؼت ول وؾَر را ؽاهل هیؽَز زر خٌَب غزتی

ایزاى ٍالغ ؽسُ اعت  .ایي اعتاى اس هزس هؾتزن تا ذَسعتاى زر خٌَب تا هزس هؾتزن تا وزهاًؾاُ زر ؽوال تیي ً  3202 01تا

ً 34 01َ 22زرخِ ػزض ؽوالی لزار زارز ٍ تا رؽتِ وَُ ّای هزتفغ ٍ هَاسی وثیزوَُ اس ؽوال غزتی تا خٌَبؽزلی تیي

ً12

َ 45 38تا ً 48 17َ 05زرخِ عَل ؽزلی گغتززُ ؽسُ اعت .ارتثاط اعتاى اس غزب ٍ ؽوالغزتی تِ ٍعیلِ هزس هؾتزوی تِ
عَل  425ویلَهتز تا وؾَر ػزاق تزلزار اعت (خؼفزی .)1390 ،رٍزذاًِ عیوزُ هزس ؽزلی ٍ خٌَتی ایي اعتاى را تا اعتاىّای
لزعتاى ٍ ذَسعتاى تؾىیل هیزّس (ؽىل .)1

.

شكلً -1قشِ هَقعیت شْرستاىّا ٍ استاى ایالم در ًقشِ کشَر
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رٍش تحقیق
تغَرولی رٍػ تحمیك زرایي عزح اس ًَع پیوایؾی تَز ٍ اس عزیك هصاحثِ ،هؾاّسُ ٍ تا تىارگیزی پزعؾٌاهِ السام تِ
خوغآٍری آهار ٍ اعالػات السم گززیس ،عپظ تا اعتفازُ اس اتشارّای آهاری هتغیزّای هغتمل ٍ ٍا تغتِ هَرز تدشیِ ٍت حلیل
لزار گزفت.
تزای تحلیل ٍ تَصیف زازُّا ،عٌدؼ رٍاتظ تیي هتغیزّا ٍ آسهَى هؼٌیزاری تِ لزار سیز اعتفازُ ؽس.
 خساٍل یهتؼسی ،تَسیغ فزاٍاًی ،تؼییي زرصس ٍالؼی ٍ هیاًگیي ،حسالل ٍ حساوثز تزای تَصیف خاهؼِ آهاری اعتفازُ ؽس. تزای عٌدؼ هتغیرّای رتثِ ای اس ضزیة ّوثغتگی گاها اعتفازُ ؽس .همسار ضزیة فَق اس  1تا  - 1هتغیز اعت .همسار ایيضزیة ّز چِ تِ ً -1 ٍ 1شزیىتز تاؽس ؽست پیَعتگی تیي زٍ هتغیز رتثِای هَرز تزرعی تیؾتز اعت.
 آسهَى وی زٍ ) (X2تزای تزرعی هتغیزّا زر خساٍل تَافمی اعتفازُ ؽس. -تزای زرن تْتز راتغِ تیي هتغیزّای فاصلِای ،هاتزیظ ّوثغتگی هحاعثِ ؽس. تِ هٌظَر تؼییي هیشاى تأثیز ّز یه اس هتغیزّای هغتمل تز هتغیز ٍاتغتِ رگزعیَى چٌس هتغیزُ هحاعثِ گززیس  .زر ایيلغوت تا تؼییي  ٍ R2تؼییي ٍسى ّز یه اس هتغیزّای هغتمل هیشاى تأثیز آى ّا رٍی هتغیر ٍاتغتِ هحاعثِ ٍ ًتایح حاصل زر
عِ هزحلِ هَرز تفغیز لزار ذَاٌّس گزفت  .اتتسا ٍیضگیْای افزاز خاهؼِ آهاری تَصیف ٍ زر هزحلِ تؼس ارتثاط تیي هتغیزّا هَرز
تفغیز لزار گزفت .هزحلِ آذز تِ تحلیل رگزعیَى چٌس هتغیزُ پززاذتِ ٍ هیشاى تأثیز هتغیزّای هغتمل را زر هؾاروت
رٍطتائیاى زر فؼالیت ّای آتریشزاری هَرز تزرعی لزار گزفت ٍ زر ًْایت تِ تزرعی هْوتزیي راّىارّای ػولی ٍ ػلوی خْت
حل هؾىل ػسم هؾاروت پززاذتِ ؽس.
ًتایج
تا تَخِ تِ عَاالت عزح ؽسُ زر پزعؾٌاهِ ّا ٍ رٍػ تحمیك ،هثاحث آهاری پزٍصُ ؽاهل تحلیلّای تَصیفی هزتَط تِ
اعالػات نلی رٍعتاّا ٍ رٍعتائیاى ٍ تحلیل ّای اعتٌثاعی زازُّا زر راتغِ تا هتغیزّای اصلی (آگاّی ،اػتواز تِ هدزیاى
عزحّاٍ ،ضؼیت التصازی -اختواػی رٍعتائیاى ،اذتالفات لَهی ،هَلؼیت التصازی -اختواػی رٍعتاٍ ،اتغتگی تِ زٍلت ٍ
اًگیشُ) تا هیشاى هؾاروت رٍعتائیاى زرفؼالیتّای آتریشزاری تَز ،هَرز تزرعی ٍ ارسیاتی لزار گزفت.
ًتایح تحلیل تَصیفی زازُ ّا ًؾاى زّس وِ 5890ذاًَار زر 134رٍعتای هَرز تزرعی عاوي تَزُ وِ تیؾتزیي تؼساز ذاًَار
زر رٍعتای ّفت چؾوِ ٍ ووتزیي آى زر رٍعتای فسن تَزُ اعت  .تیؾتزیي تْزُ تززاراى زر ؽْزعتاى ایَاى ٍ ووتز یي آىّا
زر ؽْزعتاى ایالم ٍ هْزاى ّغتٌس .ووتزیي زرصس تاعَازی تْزُ تززاراى زر ؽْزعتاى هْزاى  ٍ 0/45تیؾتزیي آى زر ؽْزعتاى
ایَاى 0/90تَزُ اعت .تیؾتزیي ووهّای هززهی رٍعتائیاى زر راعتای فؼالیتّای آتریشزاری تِ صَرت وارگزی رٍسهشز تَزُ
اعت 0/55 .اس تْزُ تززاراى هؼتمسًس وِ ٍضؼیت رٍعتاّا تؼس اس اخزای عزح ّای آتریشزاری تْتز ؽسُ ٍ تیؾتزیي هٌافغ ًصیة
وؾاٍرساى ٍ زاهساراى ؽسُ ،ایي زر حالی اعت وِ حسٍز  0/80پاعد زٌّسگاى هؾاغل وؾاٍرسی ٍ زاهساری زاؽتِ اًس .تیؾتزیي
هٌاتغ آب رٍعتاّا اس چاُ ّای ػویك ٍ ًیوِ ػویك ( )0/43تَزُ ٍ  29رٍعتا اس  32رٍعتای ًوًَِ تا هؾىل ون آتی هَاخِ تَزُ -
اًس .فمظ  0/27اس پاعد زٌّسگاى تِ پزعؾٌاهِ ّا اس عزف هاهَریي زٍلتی زر خزیاى فؼالیت ّای آتریشزاری زر هٌغمِ ذَز
آگاّی یافتِاًس ،حسٍز  0/68اس پاعد زٌّسگاى لثل اس اخزای عزح ّا ّیچگًَِ هؾاٍرُای تا آى ّا صَر ت ًگزفتِ اعت ،ایي
زرحالی اعت وِ  0/63اس رٍعتائیاى اس فؼالیت ّای آتریشزاری رضایت واهل زاؽتِ اًس  .زر خسٍل ؽوارُ  1اعالػات ولی
رٍعتاّای هَرز تزرعی ارائِ ؽسُ اعت.
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جذٍل  -1تحلیل تَصیفی اطالعات رٍستاّای هَرد بررسی در استاى ایالم
هتغییر

ٍاحذ/گسیٌِ

فراٍاًی

فراٍاًی

هطلق

ًسبی./.

هیٌیون

هاگسیون

هیاًگیي

تؼساز ذاًَار

-

5890

-

21

942

184

تؼساز خوؼیت

-

29082

-

150

4531

909

هیشاى تاعَازی

-

2425

-

45

90

75

ًَع هالىیت اراضی

ؽرصی

134

-

-

-

-

زٍلتی

0

-

-

-

رٍزذاًِ

12

37/5

-

-

-

لٌات

0

0

-

-

-

چاُ

14

43/75

-

-

-

چؾوِ

6

18/75

-

-

-

وفایت آب سراػی
رٍعتا

تلی

3

9/4

-

-

-

ذیز

29

90/6

-

-

-

هتَعظ زرآهس ذاًَار

تَهاى

-

-

4

20

7/5

هٌاتغ آب اراضی سراػی
رٍعتا

ًتایح تحلیل رگزعیَ ًی زازُّا ًؾاى هیزّس اس تیي هتغیزّای تَضیحی ٍارز ؽسُ تِ هسل ( هتغیزّای اصلی) ،هتغیز هیشاى
آگاّی ًغثت تِ فؼالیت ّای آتریشزاری تز هؾاروت زر اخزاء ٍ حفظ ٍ ًگْساری فؼالیت ّای آتریشزاری هَثز هیتاؽس  ،ؽوظ
( )1377زر پضٍّؼی وِ زر ایي راتغِ اًدام زازُ ًمؼ هؾاروت هززم را هَرز تَخِ لزار زازُ ٍ تیاى زاؽتِ وِ هیشاى تَخیِ ٍ
آگاّی تیؾتز اخزای عزح ّای آتریشزاری زر حالتی اعت وِ اّالی هحل زر عزح ّا هؾاروت زاؽتِ ٍ زر اخزاء ،هزالثت ٍ
ًگْساری اس عزحّای اتریشزاری زر عَل هست تْزُتززاری ّوىاری زاؽتِاًس ،تٌاتزایي ّزچِ اعالع رطاًی زر ایي سهیٌِ تیؾتز
صَرت تگیزز هیشاى هؾاروت زر تواهی اتؼاز افشایؼ ذَاّس یافت.
تیي اػتواز تِ هدزیاى عزح ّا ٍ هیشاى هؾاروت زر اخزاء ٍ حفظ ٍ ًگْساری فؼالیتّای آتریشزاری ارتثاط هثثت ٍ هؼٌی -
زاری ٍخَز زارز ٍ .اتغتگی ایيگًَِ عزحّا تِ زٍلت تِ ٍیضُ اس ًظز هالی تاػث هؾاروت تیؾتز هززم زر اخزاء ٍ حفظ تَزُ تِ
ًحَی وِ ارتثاط ایي هتغیز هثثت ٍ زر عغح  1زرصس هؼٌیزار تَزّ .وچٌیي هیشاى اًگیشُ تْزُ تززاراى ًیش تا زرصس هؾاروت
زر اخزاء ٍ حفظ ٍ ًگْساری هؼٌی زار هیتاؽس .راتغِ ؽاذصّای هتغیزّای اصلی ؽاهل فَایس فؼالیتّای آتریشزاری ،رضایت
ای
اس هدزیاى عزحّا ،هغاتك ًیاس تَزى عزح ّا ٍ تْثَز ٍضغ سًسگی تا هؾاروت زر اخزاء ٍ حفظ ٍ ًگْساری زارای راتغِ
هغتمین ٍ هَثز زاؽتِ اعت.
بحث ٍ ًتیجِ گیری
اعتاى ایالم تا عاتمِ توسًی چٌس ّشارعالِ هْس توسى ّای تاعتاًی چَى ػیالم ،تاتل. ... ،تَزُ اعت ،ظَْر ٍ عمَط ایي
توسًْا ٍاتغتگی تغیار سیازی تِ هٌاتغ عثیؼی ،وؾاٍرسی ٍ زاهساری هٌغمِ زاؽتِ اعت (ذیتام .)1369 ،تا تَخِ تِ اّویت
فزاٍرزّای زاهی ،وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی تزای حیات اًغاى ّا ،وِ ارتثاط هغتمین تا آب ٍ ذان زارز ،رٍػ ّای هرتلفی
هٌاب آب ٍ ذان هٌاعك هرتلف اتساع گززیسُ اعت وِ ًغل تِ ًغل تِ آیٌسگاى تا تِ اهزٍس اًتمال یافتِ اعت .
خْت حفاظت اس ع
لذا زر ایي تحمیك ضوي ؽٌاعایی ایي رٍػّا (فؼالیتّای آتریشزاری) ،زیسگاُ رٍعتائیاى ٍ ٍضؼیت رٍعتاّای وِ زرحَضِ
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ایي فؼالیتّا لزار زارًس هَرز تزرعی لزار گزفت ،تا تتَاى هیشاى هؾاروت رٍعتائیاى ٍ تاثیز ػَاهل هرتلف را زر هؾاروت آىّا
زر فؼالیت ّای آتریشزاری ارسیاتی ٍ راّىارّای هٌاعة تزای هؾاروت آى ّا ارائِ گززز .لذا زر ایي تحمیك ضوي ؽٌاعایی ایي
ض ایي فؼالیت ّا لزار زارًس هَرز تزرعی
رٍػّا ( فؼالیتّای آتریشزاری) ،زیسگاُ رٍعتائیاى ٍ ٍضؼیت رٍعتاّای وِ زرحَ ُ
لزار گزفت ،تا تتَاى هیشاى هؾاروت رٍعتائیاى ٍ تاثیز ػَاهل هرتلف را زر هؾاروت آىّا زر فؼالیتّای آتریشزاری ارسیاتی ٍ
راّىارّای هٌاعة تزای هؾاروت آىّا ارائِ گززز.
ّا ،تْثَزی ٍضؼیت
تزآیٌس حاصل اس تحلیل ّای تَصیفی ٍ اعتٌثاعی زازُ ّا ًؾاى زاز وِ اػتواز تِ هدزیاى عزح
رٍعتائیاى ،فزاّن تَزى اهىاًات سیزتٌائی زر عغح رٍعتاّا ،تاال تَزى ًزخ تا عَازی ٍ اؽتغال رٍعتائیاى ،هتَلی گزی زٍلت زر
اًدام فؼالیتّای آتریشزاری ُبٍیضُ تاهیي هالی آى ،هؾاٍرُ تا هززم رٍعتایی لثل اس اخزای عزح ّا ،زر خزیاى لزار گزفتي
رّثزاى هحلی اس ودایی ،چزایی ٍ چگًَگی فؼالیت ّای آتریشزاری ،اعالع رعاًی ػوَهی زر عغح رٍعتاّا ،هغاتك ًیاس تَزى
ض ّا اس ػَاهل تغیار مؤ ثز زر هیشاى هؾاروت رٍعتائیاى زر فؼالیتّای آتریشزاری زر
ًَع ػولیات ٍ تا هؾىالت هَخَز زر حَ ُ
هزاحل عزاحی ،اخزاء ٍ ًگْساری هیتاؽس ،ػالٍُ تز تحلیلّای تَصیفی ٍ اعتٌثاعی ایي تحمیك ،زر پضٍّؼ ّای هحمماى
پیؾیي چَى عؼازت ( ،)1370حغیي پَر ( ،)1377ػفتی ( ،)1376ؽوظ ( ،)1377افتراری ( ،)1378ؽزیفیاى (،)1380
علیواًی ( ،)1381لسٍعی ( ،)1382خؼفزی ( ،)1383ذَبفىز ( ٍ )1383لسرتی ( )1389هَرز تاویس لزار گزفتِ ٍ هیشاى
تاثیزگذاری آىّا تِ اثثات رعیسُ اعت.
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 تغَرولی أتثیز هؾاروت هززم زر اخزای پزٍصُ ّای هٌاتغ عثیؼی غیز لاتل اًىار اعت  .زر همام تحمیك ٍ ؽٌاذت ،السم اعتبعَر ػلوی ٍ تحمیمی هغزح ٍ توام ریؾِ ّا ٍ سٍایای آى را هَرز هغالؼِ ٍ تَخِ لزارزاز ،تا تتَاى یه ؽٌاذت
ایي هغالِ را ُ
زلیك ٍ اعاعی اس ایي هغالِ ُبزعت آٍرز.
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 -اخزای فؼالیتّای آتریشزاری تز اعاط ًیاس رٍعتائیاى هٌغمِ تاؽس.
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Investigating the Participation Rate of Villagers in Ilam Province
In watershed activities
Abstract
In this project we tried that with regard to the implementation of watershed management
activities in areas of the ilam province, Of villages in rural areas and the role of these
activities are to be evaluated in this regard.Cooperation in the Rural Watershed activities as
the dependent variable and the level of awareness, trust enforcement initiatives, Economic
situation - rural socio-economic status - the village community, and motivation are important
independent variables. The following information is collected and completed questionnaires,
data encoded into the environment SPSS was, Data analysis and discussion based on
inferential (correlation, hypothesis testing, the relationship between dependent variables and
multivariate analysis, etc.) has been paid. Based on the results of such awareness, confidence
and motivation of executives in cooperation with the villagers in the watershed management
activities, and a significant linear relationship (p<0/01) there, And between variables and the
economic situation - rural social and economic situation – rural community with the
participation of villagers, there was no significant relationship.
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