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 چکيده

بینزي   پزیش هاي آبخیززداري و  طرح بررسي عوامل موثر بر مشارکت مردمي دربراي به پژوهش انجام شده  ،در این مقاله

رودخانزه  شزود   رود پرداختزه مزي  حوضه رودخانزه حبلزه   گیاهي درسطح پذیرش مردمي از سناریوهاي مدیریت پوشش

سزناریوهاي  در سطح کشور اسزت    بین استانيهاي از جمله حوضهگرفته و  اي سمنان و تهران قرارهرود در استانحبله

کزاري،  کاري، کپزه گیاهي جوامع رودخانه، علوفهکاري، پوششبندي، تاغمدیریتي مورد بررسي شامل وضع موجود، تراس

 بردارانبهره با حضوري مصاحبه طي  هستند کاري و اگروفارستريکاري، قرق، بذرپاشي، بذرکاري، باغ کنتورفارو، درخت

 به توجه با  مورد آزمون قرار گرفتها پرسشنامه پایایيو روایي  .شد تکمیل ايشنامهسپر تفکیك به فرد هر براي ،حوضه

  شزد  مراجعزه  حوضزه  آبخیزنشزینان  جامعه از آبخیزنشین 313 به متناسب انتساب گیرينمونه روش با و کوکران رابطه

احتمزا  پزذیرش مردمزي      شزد هزاي حوضزه بررسزي    نقش عوامل موثر بر مشارکت مردمي به تفکیزك بخزش  وضعیت 

عنزوان   دولزت بزه   مزالي  حمزایتي  هزاي  سیاست  شداي بررسي با روش توزیع احتماالتي دوجمله آبخیزداريهاي  فعالیت

هزاي سزرخه و   م ساکن در بخشامل از نظر مرداین عرود شناخته شد  حوضه حبلهموثرترین عامل در مشارکت مردمي 

انسزاني، مشزارکت   نیروي شکل حمایت اجتماعي، مشارکت چهار   مشارکت مردمي در داشترین امتیاز را ایوانکي، بیشت

کزاري  بزاغ و  که سزناریوهاي اگروفارسزتري   دهدمينتایج نشان   شدانساني و مالي با هم بررسي نیروي مشارکت مالي و 

را هاي مرکزي فیروزکوه و مرکزي دماونزد   )بیشترین درصد مشارکت در بخشي و مالي انسان نیروي بیشترین مشارکت

کزاري از  بزاغ  که سناریوهاي اگروفارسزتري و  دهدميان اي نشتوزیع دوجملهنتایج حاصل از   دهندميبه خود اختصاص 

-مدیران و تصمیموسیله  بهستفاده را دارند  نتایج این پژوهش قابل امردمي برداران حوضه بیشترین پذیرش دیدگاه بهره

  استهاي مدیریتي، در مقیاس آبخیز گیران آبخیز براي حفظ منابع آب و خاك و افزایش قابلیت اجرایي فعالیت
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 مقدمه

در امر احیزا،، مزدیریت و    0ضرورت مشارکت مردم

هاي منزابع طبیعزي از مزوارد ضزروري در      اجراي طرح

و  Khalighiهززاي مززدیریتي اسززت )  موفقیززت برنامززه 

Chakoshi ،0113   تجززارب متعززدد عززدم موفقیززت   

هاي مدیریت منابع طبیعي در اثر عزدم مشزارکت    طرح

ت آنزان در  بزرداران، خزود بیزانگر اهمیزت مشزارک      بهره

مشارکت بیشتر و مؤثر مردم  هاي مدیریتي است  برنامه

در صورتي قابل انتظار است که تطابق بیشزتري میزان   

 نیازهززاي مززردم و اهززداه پززروده وجززود داشززته باشززد

(George، 0330       یکي از نکزات کلیزدي در مزدیریت

منابع آب و خزاك، درك اثزرات متقابزل بزین مزردم و      

کزه بهبزود رفزاه مزردم و       وريطز  است بهطبیعي منابع

همراه  هاي آینده را بهپایداري محیط زیست براي نسل

     0100و همکاران،  Cinderbyداشته باشد )

 ، توجه بزه  0383و همکاران ) Falconer هبه عقید

حمایززت مززردم و مشززارکت جوامززع محلززي در اجززراي 

ینزد  افر هاي مدیریتي، باید مد نظزر قزرار گیزرد     برنامه

 ریزي روستایي نیازمنزد دسزتیابي بزه    و برنامهمدیریت 

اسزت   مزدیریت روسزتا  هاي مؤثر در  تعاد  میان قدرت

یزاد   0عنزوان مزدیریت مشزارکتي    هبز  ینزد ااین فرکه از 

هزاي   در مزدیریت مشزارکتي تمزامي فعالیزت     شود  مي

ریززي در نظزر    هاي مختلز  برنامزه   مشارکتي در بخش

     Hare ،0118و  Krywkowشوند ) گرفته مي

عززدم شززناخت صززحیح ابعززاد متفززاوت سززاختار    

هاي آبخیز،  حوزه اقتصادي و اجتماعي جوامع ساکن در

بینزي   موجب عدم موفقیت در دستیابي به اهداه پیش

 شزود  و ایجاد شکاه میان منافع دولت و مردم مي  شده

(Sadoddin ،0112     در حفزظ و احیزاي    ،به عبزارتي

اري و ذگزز ریزززي، سیاسززت  منززابع طبیعززي، برنامززه  

گیري متمرکز بدون حضزور و مشزارکت مزردم     تصمیم

و همکاران،  Johnsonموفقیت چنداني نخواهد داشت )

0110    

نفعزان از عوامزل کلیزدي     همفکري و مشاوره با ذي

سزازي   مزد  فراینزد  در مرحلۀ تعری  مشکل و توسعه 

   0118و همکززززاران،  Chanاسززززت ) 3مشززززارکتي

                                                           
1 
Public participatory 

2 
Participatory management  

3 
Participatory modelling  

فعزان در مراحزل   ن سازي مشزارکتي و دخالزت ذي   مد 

هزا، راه حزل    مختل  تهیه مد  و تجزیه و تحلیزل داده 

در شزرایط    سزازي و اتخزاذ تصزمیم    مؤثري در تصزمیم 

  کزه در آن،  0118و همکزاران،   Voinovدشوار است )

ارزیابي فرایند مشارکت مردمي عامل اصلي در موفقیت 

و  Esther   0112و همکزاران،   Newhamجامع است )

Ndalahwa (0113    بززه بررسززي میزززان مشززارکت  

پرداختند  نتزایج   4عمومي در مدیریت منابع آب تانزانیا

نشززان داد مشززکقت اقتصززادي، اجتمززاعي و محیطززي 

باشد  لزذا  منطقه ناشي از مدیریت ضعی  منابع آب مي

که مدیریت منابع طبیعي مرتبط با عوامل  کردندتاکید 

ش، هایي از قبیل اسزتفاده از دانز  کلیدي چون سیاست

  تجربه و نظرات جوامع محلي است 

Folhes ( هزززاي چنزززد ، روش0105و همکزززاران 

-ریزي منطقهمقیاسه سناریوهاي مشارکتي را در طرح

اي در آمززازون برزیززل انجززام دادنززد  روش سززناریو     

گرفتزه در ایزن    کزار  عنوان رویکرد اصلي به مشارکتي به

این روش اجازه بزه مصزاحبه بزین      تحقیق انتخاب شد

هزاي درگیزر در   هاي دولتي و انجمننفعان، سازمان ذي

داد  نتیجه این تحقیزق  اي ميریزي منطقهطرحفرایند 

-هاي طرحتوانمندسازي جوامع محلي در انتخاب روش

برقراري تعامل بین ذینفعان و  ،ریزي آینده و همچنین

و همکزاران   Mohammadi Alvarگیزران بزود    تصمیم

 پوشزش  مدیریت یوهايسنار مردمي  ، پذیرش0103)

 کردند  طزي  بینيپیش را چاي چهل آبخیز گیاهي در

 پرسشزنامه  آبخیزز  بزرداران  بزا بهزره   حضوري مصاحبه

 منظور تجزیه و تحلیل نتزایج از توزیزع   به .شد تکمیل

 هزا بررسي نتایج  اي استفاده کردنددوجمله احتماالتي

بزاغ از   احزدا   و بنزدي  تراسسناریوهاي  داد که نشان

 دارنزد   را بیشزترین پزذیرش   نفعان حوضه، اه ذيدیدگ

خت سزا رود داراي مشکقت طبیعي و انسانآبخیز حبله

زیادي در زمینزه منزابع آب و خزاك )از جملزه پزایین      

هاي زیرزمینزي، کزاهش کیفیزت آب و    رفتن سطح آب

افزایش امقح و شوري آن، کاهش کیفیت خاك زراعي 

دشزت   هزاي و شوري اراضي، کاهش حاصلخیزي خاك

زایي، افززایش برداشزت از   گرمسار، بروز سیقب، بیابان

هززاي کشززاورزي،  رود و از چززاهآب رودخانززه حبلززه 

                                                           
4 
Tanzania 



 080/        مردمي پذیرش بیني پیش و مردمي مشارکت بر موثر عوامل بررسي

، چزراي  ضي مليت اراتصرفاپزي،  درهاي پيخشکسالي

ها، تبزدیل مراتزع بزه دیمزارهزاي کزم      بیش از حد دام

بازده، تخریزب جنگزل، توسزعه شهرنشزیني و توسزعه      

    0103مکاران، و ه Mahini) باشدصنعتي  مي

 پزذیرش  سزطح  بینزي  تحقیزق، پزیش   هده از این

گیزاهي  پوشزش  مدیریت پیشنهادي سناریوهاي مردمي

 و مردم مشارکت بر موثر عوامل شناخت نیز بررسي و و

 در بخیززداري آهاي طرح اجراي در آبخیز در نفعان ذي

 ،تحقیزق  ایزن  در عبزارتي،  به  باشدمي رودحلبه حوضه

 در و موجزود  شزرایط  بزه  توجزه  اب که شود مي مشخص

 سزري یزك  کزه  صزورتي  در پارامترها، سایر گرفتن نظر

 شزود،  پیشزنهاد  حوضهاین  براي مدیریتي هاي فعالیت

 و پذیرنزد  مزي  بیشتر را هافعالیت این از یك کدام مردم

  کنند مي مشارکت آن اجراي در

 

 ها مواد و روش

 با مطالعه مورد منطقه: معرفی حوضه مورد تحقيق

 350  33َ  و شمالي عرض 332  01َ  تا 353  مختصات

 00211 مساحت با و شرقي طو  353  8َ  تا

 شده واقع تهران و سمنان استان دو در کیلومترمربع

 حوضه این سالیانه متوسط بارندگي   0است )شکل 

 درجه 5/03 سالیانه متوسط دماي و متر میلي 000

 اراضي هايکاربري ترینعمده  است گراد سانتي

 فصلي، هايچراگاه و مراتع شامل عمده صورت به

  هستند بایر اراضي و باغات دیم، کشاورزي اراضي

آبادي باالي  030شهر و هفت کلي، در حوضه  طور به

 0331نفر وجود دارد  جمعیت شهري در سا  پنج 

نفر و جمعیت روستایي در همین سا   82341حدود 

 051028جمع نفر بوده است که در  11000حدود 

 باالي آبادي 030 ازنفر در حوضه زندگي مي کنند  

 در آبادي 25 گرمسار، شهرستان در آبادي 84 نفر پنج

 دماوند، شهرستان در آبادي 41 فیروزکوه، شهرستان

 در آبادي هشت ورامین، شهرستان در آبادي 04

 پاکدشت شهرستان در آبادي چهار و سمنان شهرستان

درصد جمعیت روستایي و  15سواد، از نظر   دارند قرار

درصد  80کلي   طور بهدرصد جمعیت شهري و  81

و همکاران،  Mahini)ساکنان حوضه باسواد هستند 

0103    

 

 
 هاي تهران و سمنانرود در استان حبله حوضهنقشه موقعیت  -1شکل 
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و انتخاب عوامل موثر بر مشارکت مردمی 

حوضه در گياهی سناريوهاي مديريت پوشش

تأثیرگذار کردن افراد در این تحقیق فعا : رودحبله

 سفیدان و افراد مسنشوراها، دهیار و ریششامل 

(Okoba، 0115؛ Chen ؛0115 ،و همکاران Blomley، 

 ،و همکاران Folhes ؛0118 ،و همکاران Wani ؛0112

-Palacios؛ 0105، و همکاران Ruiz-Malle´n ؛0105

Agundez هاي سازمان، نقش 0105 ،همکاران و

 ؛0115 ،و همکاران Chen ؛Altieri، 0110) نهادمردم

Farrington  وLobo ،0118؛ Wani و همکاران، 

و  Ruiz-Malle´n ؛0105 ،و همکاران Folhes ؛0118

 ،و همکاران Palacios-Agundez؛ 0105، همکاران

-سیاستشامل گذاري  ، نقش دولت و سیاست 0105

 هاي ترویجيیاستهاي حمایتي مالي و س

(Thompson، 0335؛ Chen ؛0115 ،و همکاران 

Blomley، 0112؛ Wani ؛0118 ،و همکاران Ruiz-

Malle´n ساکنان اقتصادي اوضاع ، 0105 ،و همکاران 

و  Chen)آبخیزداري  هاي طرح اجراي از ناشي روستا

و همکاران  Wani ؛Blomley، 0112 ؛0115 ،همکاران

 ،و همکاران Chebaane)یقت و امکانات و تسه  0118

 ؛Okoba، 0115 ؛0115 ،و همکاران Gurung ؛0114

Office of the Compliance Advisor/Ombudsman، 

عنوان عوامل موثر بر مشارکت مردم در  به  0118

هاي فعالیت  شدندانتخاب  آبخیزداريهاي اجراي طرح

رود بر اساس بازدید و مناسب براي حوضه حبله

اجرا در منطقه، با توجه  هاي موردمشاهده انواع فعالیت

هاي علمي و نظر کارشناسان واحد اجرا و به توصیه

   0101و همکاران،  Sadoddin)شد دانشگاه انتخاب 

بهبود کاري، ي، تاغبنداند از: تراس ها عبارتاین فعالیت

-کنتورفارو، جنگل کاري،کاري، کپهرایپرین، علوفه

کاري و کاري، قرق، بذرکاري، بذرپاشي، باغ

قواعد اجراي هر فعالیت نیز با  ،اگروفارستري  همچنین

توجه به شناخت و بازدید از منطقه و نظرخواهي از 

شد   تدوینش دانشگاهي بخکارشناسان واحد اجرا و 

هاي پیشنهادي در اد هر یك از فعالیتقواعد ایج

پذیرش آورده شده است  در این تحقیق  0جدو  

سناریو  03هاي انتخابي در قالب فعالیت اجتماعي

 03شده است که شامل سناریوي حا  شامل   بررسي

کاربري اولیه حوضه )زراعت، مرتع، بایر، مسکوني، 

زار، پارك سنگي،  زار، تاغاراضي شور، آیش، درخت

گاه جنگلي، نظامي، صنعتي، جاده  و سایر ذخیره

 00هاي موجود یکي از سناریوها که عقوه بر کاربري

   0)جدو  هستند شده را در بردارند،   فعالیت تعری 

 حوضههاي مدیریتي در سطح پراکنش مکاني فعالیت

هاي ارتفاع، شیب، پوشش گیاهي، با استفاده از الیه

نه و با در نظر گرفتن عمق خاك، عرض حریم رودخا

    0و جدو   0)شکل شد قواعد سناریوسازي مشخص 

 قابليتت  و (روايی)1اعتبار تعيين پرسشنامه، تهيه

عوامل موثر بر مشارکت و اساس  بر :(پايائی) 2اعتماد

در   شززدسززناریوهاي تززدوین شززده، پرسشززنامه تهیززه 

ابززار   عد، براي بررسي اجزاي تشزکیل دهنزده  مرحله ب

گیري، اعتبار محتزوایي بزا نظرخزواهي از اسزاتید      ازهاند

گروه آبخیزداري، ترویج و آموزش کشزاورزي دانشزگاه   

علوم کشاورزي و منزابع طبیعزي گرگزان، کارشناسزان     

بخش اجرا، متخصصان و کارشناسان مجرب انجام شده 

و  Ezkiaسپس اصقحات در آن صورت گرفتزه اسزت )  

Astaneh ،0110    روایززززي  پززززس از اطمینززززان از

پرسشنامه، با توجه بزه موقعیزت جغرافیزایي، شزناخت     

مردم منطقه و فرهنگ آنان، یکزي از  وسیله  بهسناریوها 

هززاي داخززل منطقززه بززراي آزمززون پایززایي   دهسززتان

 اعتمزاد  پرسشنامه انتخاب شزد  بزراي تعیزین قابلیزت    

نفعان داخل  ذي وسیله بهپرسشنامه  31)پایائي ، تعداد 

منظززور  بززه حقیززق تکمیززل شززدجغرافیززایي ت همحززدود

 3قابلیززت اعتمززاد از روش آلفززاي کرونبززا    همحاسززب

    Afshani ،0118) استفاده شده است

و  و تعيتين حجتم نمونته    انتخاب جامعه آمتاري 

در : پرسشنامه تکميلو  گيري انتخاب روش نمونه

این تحقیق جامعه آمزاري تمزام خانوارهزاي روسزتایي     

نظزر گرفتزه شزد     موجود در حوضه مزورد مطالعزه در   

تزرین روش تعیزین حجزم نمونزه،      تزرین و عملزي   رایج

و بزدین   هاي آماري اسزت  ها و روش از تکنیكاستفاده 

بزراي بزرآورد حجزم نمونزه      4کزوکران معادله منظور از 

  استفاده شده است 
 

                                                           
1 
Validity 

2 
Reliability  

3 
Cronbach's Alpha 

4 
Cochran

 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Mohamed+Chebaane%22
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 رودقواعد ایجاد سناریوهاي مدیریتي پیشنهادي آبخیز حبله -1جدول 

 شرایط اجرا عنوان فعالیت ردی 

0 
هاي  بذرکاري و اعما  روش

 چراي چرخشي

فقیر، با خاك عاري از سنگ و ي گیاهي فقیر و خیل  متر، پوشش میلي 351مراتع با بارندگي بیش از 

 درصد 01بافت متوسط، شیب صفر تا عمیق تا عمیق با  نیمه

0 
بذرپاشي همراه با اعما  

 هاي چراي چرخشي روش

و خیلي فقیر،  گیاهي فقیر متر، با خاك متوسط و عمیق، پوشش میلي 351مراتع با بارندگي بیش از 

 درصد 01تا  01شیب 

3 
ا  کاري همراه با اعم کپه

 هاي چراي چرخشي روش

و  گیاهي فقیر متر، با خاك ضعی  و کم عمق، سنگقخي، پوشش میلي 351مراتع با بارندگي بیش از 

 درصد 31تا  01خیلي فقیر، شیب 

 قرق 4
متر، داراي صخره سنگي و برونزدگي سنگي، وضعیت مرتع  میلي 011مراتع با بارندگي بیش از 

 درصد 25ضعی  تا متوسط، شیب بیش از  

 درختکاري 5
درصد، بارش  45تراکم با شیب صفر تا  کشت درختان بومي مناطق با سابقه جنگلي و جنگلي کم

 متر 0211عمیق و ارتفاع تا  نیمه -متر، خاك عمیق میلي 411بیش از 

 کاري روي خطوط تراز علوفه 2
متر،  میلي 051از  عمیق، بارش بیش نیمه درصد، خاك عمیق و 45مناطق زراعي، شیب بیشتر از 

 ارتفاع بدون محدودیت

 متر   باشند میلي 051ندگي بیش از اي که مستعد )بار فقط در نواحي کنار رودخانه اي جوامع کنار رودخانهبهبود  1

 بنديتراس 8
 3111متر، ارتفاع زیر  میلي 051درصد، خاك عمیق، بارش بیش از  31تا  01مناطق زارعي، شیب 

 فرسایش متر و مناطق خطر

 تاغ کاري 3
 001درصد، با بارش کمتر از  45عمیق، شیب صفر تا  نیمه-مناطق با سابقه تاغزار و بایر، خاك عمیق

 مترمیلي

 عمیق متر، خاك نیمه میلي 051درصد، بارش بیش از  31تا  01مناطق زارعي، شیب  اگروفارستري 01

 عمیق نیمه-متر، خاك عمیق میلي 051رش بیش از درصد، با 45تا  31مناطق زارعي، شیب  احدا   باغ 00

00 
ایجاد کنتورفارو همراه با 

 کشت گیاهان مرتعي

فقیر، با خاك عاري از سنگ و گیاهي فقیر و خیلي  متر، پوشش میلي 351تا  311مراتع با بارندگي 

 درصد 01عمیق تا عمیق با بافت متوسط، شیب صفر تا  نیمه

 

  

 رودسناریو پیشنهادي )ب  حوضه حبله 00لي )ال   و کاربري آتي به همراه نقشه کاربري فع -2 شکل
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نفزع بزه    هاي مختلز  ذي  برداري از بین گروه نمونه

بزردار،   بردار، آبخیزنشین غیزر بهزره   ها )بهره تفکیك آن

آبخیز  با تعداد کافي )با توجزه بزه   ه زحومدیران اداري 

اي چنزد   گیزري طبقزه   روش نمونزه آزمون کوکران  بزا  

و  Ezkia) صزورت گرفزت  اي با انتساب متناسب  مرحله

Astaneh ،0110   نهززایي  پرسشززنامه کززه ایززن نهایتززا 

 بزه  حضزوري  مراجعزه  بزا  آزمزون،  پیش از بعد تحقیق

 هزاي  نمونزه  بزا  مصزاحبه  و یقتحق جغرافیایي همحدود

 از هزا  نمونزه  کزه  اي گونزه  بزه  و محقزق  وسیله به تحقیق

 تزا  شزد  خواهزد  تکمیزل  نپذیرند، تأثیر دیگر هم جواب

 از یزك  هزر  اجزراي  براي مردم مشارکت بر مؤثر عوامل

 تحلیزل  و تعیزین  حوضزه  ایزن  در آبخیززداري  اقدامات

  شود

بررسی وضعيت نقش عوامل موثر بر مشارکت 

پس از بررسي عوامل : رودحبلهحوضه در  مردمی

هر درصد موثر بر مشارکت مردمي در قالب پرسشنامه، 

مجزا هاي  بخشرتبه عامل در کل حوضه و در 

به مشخص کردن درجه   در مرحله بعد، شداستخراج 

  به شداهمیت این عوامل در مشارکت مردمي اقدام 

 این منظور، رتبه هر عامل در درصد فراواني همان

و شد و در نهایت حاصل با هم جمع شد عامل ضرب 

 دست آمد  بر هبراي هر عامل یك عدد درجه اهمیت ب

 ،بندي شدند  همچنین این عدد، عوامل رتبهاساس 

وضعیت نقش عوامل موثر بر مشارکت مردمي به 

   شدهاي حوضه بررسي تفکیك بخش

بررسی پذيرش مردمی سناريوهاي مديريت 

 سناریوهاي مردمي ت پذیرشوضعی: گياهی پوشش

هاي حوضه گیاهي به تفکیك بخش پوشش مدیریت

صورت نقشه آورده شده است   و به شدبررسي 

هاي حفاظت پذیرش مردمي فعالیتاحتما   ،همچنین

اي آب و خاك با روش توزیع احتماالتي دوجمله

  شدبررسي 

 توزيع با روشتعيين احتمال پذيرش مردمی 

براي استخراج احتما  : يا دوجمله احتماالتی

هاي مدیریتي در بین جامعه  پذیرش فعالیت

اي استفاده  آبخیزنشین، از توزیع احتماالتي دوجمله

عنوان ابزاري  اي به   استفاده از توزیع دوجملهشد

که بتوان تابع کند  ميمناسب این امکان را فراهم 

توزیع فراواني پذیرش مردمي را براي هر فعالیت 

دست آورد  شرکت کنندگان در مطالعه  همدیریتي ب

ها براي اجراي سناریوهاي  اجتماعي از نظر قصد آن

سا  پیش  01یتي در آبخیز براي آینده نزدیك )مدیر

  مورد پرسش قرار گرفتند  هده این 0334رو از سا  

پرسش این بود که احتما  پذیرش سناریوهاي 

اي   برشودمدیریتي در بین جامعه آبخیزنشین تعیین 

اي  نیل به این مقصود، از توزیع احتماالتي دوجمله

 استفاده شد  
(0   0,1,2, ,13iY    !

Pr( )
!( )!

Yi n Yi
i i i

i i

n
Y p q

Y n Y



 

)Prآن،  در که )iY   احتماiY  پذیرش درn سعي ،

n شزرکت   313) اي دوجملزه  آزمایش در ها سعي تعداد

 Pi ،سزعي  nدر  iتعداد پذیرش سزناریوي   iY، کننده 

احتمزا    qi، در هزر سزعي   iاحتما  پذیرش سناریوي 

شماره سناریو  iدر هر سعي و  iعدم پذیرش سناریوي 

 است   03,    , 0, 0)

در تجزیه و تحلیل : اي توزيع دوجملهبندي  طبقه

دیریتي در بین جامعه پذیرش اجتماعي سناریوهاي م

یا سطح پذیرش اجتماعي طبقه آبخیزنشین، چهار 

)پذیرش ناچیز، کم، متوسط و زیاد  در نظر گرفته شد  

در ارتباط با این چهار سطح پذیرش، فرضیاتي براي 

سعي به مقیاس  nتبدیل تعداد پذیرش سناریوها در 

تا   0)کیفي در نظرگرفته شده است که در معادالت 

 شده است  هارائ  5)
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اي  نشانه توزیع احتماالتي دوجمله Bها،  که در آن

  0) هپارامترهاي رابطاست و سایر پارامترها همانند 

نفعان  درصد ذيشش در این فرضیات اگر تا  هستند 

سناریویي را بپذیرند، میزان پذیرش آن ناچیز فرض 

نفعان سناریویي را  درصد ذي 33تا  شش  اگر شود مي

درصد  22تا  33بپذیرند، پذیرش آن کم و در صورتي 
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متوسط پذیرش طبقه بپذیرند، سناریوي مذکور در 

درصد از  22که باالتر از  گیرد  در صورتي قرار مي

آن سناریو بیشترین  ،نفعان سناریویي را بپذیرند ذي

دهد  سطح پذیرش مردمي را به خود اختصاص مي

(Sadoddin  ،با توجه به معادالت    0101و همکاران

طور مستقل  هبراي هر یك از سناریوها ب  5)تا   0)

ح پذیرش احتما  وقوع برحسب درصد براي چهار سط

  شدمحاسبه 
 

 و بحث نتايج

دست آمزد   هب 883/1در این تحقیق آلفاي کرونبا  

کززه نشززان از پایززایي پرسشززنامه مززورد اسززتفاده دارد  

خزانوار   04384کزه  با توجه به جامعزه کزل    ،همچنین

در مرحلزه   دسزت آمزد    عدد به 313، حجم نمونه است

توجزه بزه جمعیزت     )طبقزه  بزا  دهسزتان   هزر  دربعد، 

بزه شزیوه تصزادفي     ها نمونه رعایت تناسب، و فعانن ذي

بعززد از تکمیززل    0)جززدو   انززد سززاده انتخززاب شززده

ها، فراواني و درصد فراواني عوامزل مزوثر در   پرسشنامه

ه رود محاسزبه شزد کز   مشارکت مردمي حوضزه حبلزه  

تزرین  عنزوان مهم  هاي حمایتي مالي دولت بزه سیاست

صد فراواني در ،   همچنین3عامل شناخته شد )جدو  

هاي آبخیزداري عوامل موثر و مشارکت مردمي در طرح

شزد   ارائزه نقشه  صورت بههاي حوضه به تفکیك بخش

   4و  3 هاي ل)شک

 
  رود حوضه حبلهدر استان، شهرستان، بخش و دهستان روش انتساب متناسب  با استفاده ازو حجم نمونه پراکنش جمعیت  -2 جدول

 حجم نمونه متناسب انتساب خانوار جمعیت ندهستا بخش شهرستان استان

 تهران

 43 03/1 0335 3111 بهنام عرب جنوبي جوادآباد ورامین

 مرکزي دماوند
 55 042/1 3015 00430 ابرشیوه

 05 121/1 0438 4818 جمع آبرود

 فیروزکوه

 مرکزي

 04 124/1 0430 4021 پشتکوه

 02 128/1 0531 3383 حبلرود

 00 152/1 0025 3138 شهرآباد

 ارجمند
 00 155/1 0044 3212 دوبلوك

 8 100/1 430 0523 قزقانچاي

 شری  آباد پاکدشت
 30 185/1 0311 2433 شری  آباد

 3 118/1 088 250 کریم آباد

 سمنان

 گرمسار

 05 133/1 880 0820 ایوانکي ایوانکي

 مرکزي
 03 143/1 0130 3554 حومه

 31 آلفا کرنبا  0833 2353 لجران

 آرادان
 01 154/1 0000 3128 کهن آباد

 30 185/1 0300 2080 یاتري

 سرخه سمنان
 00 130/1 103 0051 السگرد

 05 14/1 835 0385 هفدر

 318 0 00430 10355 جمع کل بدون لجران

 418 - 04384 18318 جمع کل
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 رود ل موثر در مشارکت مردمي حوضه حبلهفراواني و درصد فراواني عوام -3جدول 

 عنوان عامل

فراواني و درصد 

 پذیرش عامل

 درصد و فراواني

نقش خیلي کم 

 عامل

 درصد و فراواني

 عامل کم نقش

 درصد و فراواني

 متوسط نقش

 عامل

 درصد و فراواني

 عامل زیاد نقش

 درصد و فراواني

 خیلي زیاد نقش

 عامل
درجه 

 اهمیت

رتبه 

 عامل

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 5 80/3 34/32 033 35 002 18/00 80 18/0 01 5/0 3 33/34 321 روستا هاي شورا

 4 83/3 55/34 003 03/40 051 00/01 10 13/3 00 31/0 1 33/33 352 دهیاري روستا

ریش سفیدان و افراد 

 مسن روستا
341 52/30 5 44/0 03 15/3 051 03/43 033 10/41 41 53/00 02/3 2 

 تسهیقت و امکانات

 روستا رفاهي
345 13/30 1 1 2 14/0 03 40/8 030 25/55 008 0/34 84/3 3 

 حمایتي هاي سیاست

 مالي دولت
351 35/30 0 03/1 1 1 00 43/3 003 04/35 004 04/20 00/4 0 

 ترویجي هاي سیاست

 دولت
008 50/51 0 42/1 8 21/3 40 01/03 001 15/55 41 52/00 02/0 1 

 اقتصادي اوضاع

 ناشي روستا ساکنان

 هاي طرح اجراي از

 آبخیزداري

352 33/33 1 1 00 13/3 00 08/2 002 21/21 011 12/31 30/3 0 

 مردم هايسازمان

 نهاد
31 53/05 1 1 5 42/1 3 08/3 31 04/38 42 40/41 13/0 8 

 

 رود واني و درصد فراواني مشارکت مردمي در سناریوهاي پیشنهادي حوضه حبلهفرا -4جدول 

 عنوان سناریو

فراواني و درصد پذیرش 

 مشارکت فعالیت و سناریو

 درصد پذیرش و فراواني

حمایت اجتماعي از سناریو 

 و فعالیت

پذیرش  درصد و فراواني

مشارکت مالي از سناریو و 

 فعالیت

درصد  و فراواني

 رکتپذیرش مشا

نیروي انساني از 

 سناریو و فعالیت

 درصد و فراواني

مالي و  پذیرش

 نیروي انساني از

 سناریو و فعالیت

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 حفاظت شده اجرا پروده

 خاك و آب
51 14/05 1 08/00 2 53/01 04 0/40 01 13/35 

 88/05 51 43/33 001 33/0 5 3/43 011 13/34 353 مراتع بذرکاري

 52/05 54 52/30 003 10/0 1 82/43 013 52/30 341 مراتع بذرپاشي

 82/05 52 82/30 002 03/0 4 04/51 011 04/33 353 مراتع کاريکپه

 31/3 30 82/05 83 20/1 0 55/23 014 1/84 300 قرق مراتع 

در مناطق  کاريدرخت

 با سابقه جنگلي
332 25/88 038 83/11 0 53/1 83 1/04 03 81/3 

 خطوط روي کاري علوفه

 زراعي مناطق در تراز

  دیم

320 05/35 001 41/31 4 00/0 000 13/33 005 23/34 

 کنار جوامع بهبود

 ايرودخانه
303 80/82 032 13/10 0 20/1 13 10/04 00 41/32 

در مناطق  بنديتراس

 زراعي 
312 00/33 01 50/4 4 12/0 83 11/00 010 34/10 

کاري در مناطق بایر  تاغ

 با سابقه تاغزار
350 88/30 084 28/81 0 08/1 43 30/03 08 00/5 

باغکاري در مناطق 

 زراعي شیبدار
310 05/38 3 80/1 4 11/0 54 50/04 300 2/83 

 2/04 50 08/30 000 52/1 0 25/53 030 33/33 352 مراتع اجراي کنتورفارو

تري در مناطق اگروفارس

 زراعي شیبدار
313 40/38 0 31/1 4 11/0 51 4/03 308 05/85 
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رود، ال : شوراها، ب: حبله حوضه هايبخش تفکیك بههاي آبخیزداري در طرح مردم مشارکت جلب موثر در عوامل نقش وضعیت -3 شکل

 اوضاع بهبودهاي ترویجي دولت، ح: هاي حمایتي مالي دولت، ج: اجراي سیاستیاستامکانات رفاهي روستا،  : سسفیدان، ت: دهیار، پ: ریش

  نهادهاي مردمسازمان :  و آبخیزداري هايطرح اجراي بعداز روستاییان اقتصادي
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شده  هاي اجراطرح، ال : رودحوضه حبله يهابخش تفکیك به گیاهيسناریوهاي مدیریت پوشش در مشارکت وضعیت پذیرش -4 شکل

 : بهبود جوامع  ،کاريعلوفهح:  ،ج: درختکاري ،قرق مراتع :  ،کاري مراتعت: کپه ،بذرکاري مراتع پ: بذرپاشي مراتعحفاظت آب و خاك، ب: 

 ارستريد: اگروف و ز: کنتورفارو مراتع ،کاريباغ: ر ،کاري: تاغذ ،بندي مزارعد: تراس ،حاشیه رودخانه

 

 گيرينتيجه

رهیافت مشارکت با هده بهبود شرایط زندگي 

 منظور استفاده بهینه از منابع طبیعي و ها به انسان

ت بر چهار طبیع ایجاد یك رابطه منطقي بین انسان و

اجرا،  گیري، مشارکت در محور مشارکت در تصمیم

منابع و مشارکت در نظارت  برداري از همشارکت در بهر

-شکل گرفت  این نوع مشارکت باعث افزایش آگاهي

خواهد  ها را در برهاي مردم شده و کاهش هزینه

در مشارکت مردم یکي از عوامل بسیار مهم و  .داشت

 هاي اقتصادي از قبیل سیاست هايتأثیرگذار، انگیزه

 ساکنان اقتصادي مالي دولت و بهبود اوضاع حمایتي

باشد  در آبخیزداري مي هاي طرح اجراي از روستا ناشي

هاي این تحقیق، پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه

عنوان  بهکه این دو عامل شد اجتماعي مشخص 

هاي  طرحمهمترین عوامل موثر بر مشارکت مردم در 

 رود شناخته شدند ت آب و خاك در حوضه حبلهحفاظ
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 ایوانکي، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند هاي سرخه و این عوامل از نظر مردم ساکن در بخش

 

 
 رودگیاهي در حوضه حبله انساني و مالي سناریوهاي مدیریت پوششنیروي سطح پذیرش مشارکت  چهاراحتما  وقوع  -5شکل 

 

Thompson (0335،  Chen  0115)و همکززاران،  

Blomley (0112،  Wani  و   0118)و همکزززززززاران

Ruiz-Malle´n  ود در تحقیقات خز   0105)و همکاران

عنوان عوامل موثر در مشارکت مردمزي   بهرا این عوامل 

در ایزن تحقیزق، مشزارکت مردمزي در      کردند  معرفي

انسزاني،  نیروي شکل حمایت اجتماعي، مشارکت چهار 

انساني و مالي بزا هزم   نیروي مشارکت مشارکت مالي و 

شزد  اي مشزخص    پس از بررسي پرسشنامهشدبررسي 

ي، سزززناریوهاي انتخزززاب يسزززناریو 03کزززه از بزززین 

بنززدي بیشززترین  کززاري و تززراساگروفارسززتري، بززاغ

انساني و مزالي را بزه خزود اختصزاص     نیروي مشارکت 

کاري، بهبود جوامع سناریوهاي درخت ،دادند  همچنین

کزاري داراي کمتزرین مشزارکت    اي و تاغکنار رودخانه

را باید در     شاید دلیل آنهستندانساني و مالي نیروي 

هزا  اقتصادي مردم براي مشزارکت در طزرح   هايانگیزه

جستجو کزرد کزه بزا نتزایج بررسزي عوامزل مزوثر بزر         

خززواني دارد   مشززارکت مردمززي در ایززن تحقیززق هززم 

کاري و بهبزود  پذیرش کم سناریوهاي جنگل ،همچنین

دلیل ایزن اسزت کزه از نظزر      اي بهجوامع کنار رودخانه

دیزد  هزا را بزر عرصزه ته    ها تملزك آن ها این فعالیت آن

مرکزي فیروزکوه و مرکزي دماوند هاي  بخشکنند   مي

در  انسزاني و مزالي را  نیروي بیشترین درصد مشارکت 

بنزدي بزه   کاري و تزراس سناریوهاي اگروفارستري، باغ

ها براي خود اختصاص دادند  شرایط اقلیمي این بخش

کزاري  باشد  سناریو تاغداري و کشاورزي مناسب مي باغ

نکي، سززرخه و مرکزززي گرمسززار  هززاي ایززوادر بخززش

بیشترین درصد مشزارکت را بزه خزود اختصزاص داده     

اسززت کززه شززرایط خشززك و بیابززاني ایززن منززاطق و   

هاي شزني زمینزه را بزراي مشزارکت     طوفان ،همچنین

 تحلیل و تجزیه دراند  مردم در این سناریو فراهم کرده

 توزیزع  از استفاده مدیریتي، سناریوهاي مردمي پذیرش

 فزراهم  را امکان این مناسب عنوان ابزاري به يا دوجمله

 را مردمي پذیرش فراواني توزیع تابع بتوان که نمایدمي

 داد نشزان  هابررسي نتایج  آورد دست به براي سناریوها

 از بنديکاري و تراساگروفارستري، باغ  سناریوهاي که

 پزذیرش  بیشزترین  رودحوضه حبله بردارانبهره دیدگاه

 قسزمت  در بزرداران  که بهره دالیلي به توجه با  دارند را

 هزا آن کزه  ایزن  دلیل بودند، آورده پرسشنامه مقحظات

 شزان تملزك  احساس پذیرند مي را بیشتر سناریوها این

 ترتیزب  ایزن  بزه   باشزد مزي  خزویش  زمزین  بزه  نسزبت 
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 انزدازد، مزي  خطزر  بزه  را ها آن که مالکیت سناریوهایي

-بهزره  شیوه در ريتغیی گونه هر .ندارد مردمي پذیرش

 زندگي سبك به توجه بدون رودحوضه حبله از برداري

 حزس  بزه  توجزه  نیز و معیشتي امنیت و اهمیت مردم

 زیزرا بزا   ،اسزت  فرجزام  بزدون  حوضه در مردم مالکیت

 کزارگیري  به  بود نخواهد همراه مردمي حمایت پشتوانه

اسززتقبا   افزززایش باعززث تشززویقي هززايسیاسززت

 باید که شود مي پیشنهادي هايتفعالی از آبخیزنشینان

 موضزوع  این به دولتي کقن هايبرنامه و ها سیاست در

 وسزیله  بزه  اسزتفاده  قابل پژوهش این نتایج  شود توجه

 و آب منزابع  حفظ براي آبخیز گیران تصمیم و مدیران

 مزدیریتي،  هزاي  فعالیت اجرایي قابلیت افزایش خاك و

ایزن   در رفتزه  ارکز  به رویکرد  باشدمي مقیاس آبخیز در

 فهزم  به کمك در کارا روشي عنوان به تواندمي پژوهش

 گیزري یند تصزمیم افر تسهیل نیز و آبخیز سامانه بهتر

 حتزي  و آبخیزز  مزدیران  و ریززان برنامزه  وسزیله  بزه 

  شود گرفته کار به آبخیزنشینان
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Abstract 

This article describes a research aiming to investigate factors affecting community 

participation and to predict community acceptance of vegetation-based management 

scenarios in the Hable-rud River Basin. The Hable-rud River Basin which is a 

transboundary basin is extended between Tehran and Semnan provinces in Iran. In this 

research, vegetative management scenarios include: the current condition, terracing, 

saxaul plantation, riparian restoration, forage growing, bunch seeding, contour 

furrowing, tree plantation, grazing exclusion, seeding, drill seeding, orchard 

development, and agroforestry. Through an interview with the stakeholders of the basin, 

a predefined questionnaire was completed for each respondent separately. Validity and 

reliability of the questionnaire were tested. On the basis of Cochran formula, 379 

respondents were chosen in a stratified sampling scheme among the local communities 

of the basin. The factors influencing people's participation in various districts of the 

basin were investigated. The community acceptance level of watershed management 

actions was quantified using binomial probability distribution. Financial support 

policies of the government were identified as the most effective factor in community 

participation for the study area that attained the highest value in the viewpoint of people 

living in Sorkhe and Ivanakey districts. Community participation was evaluated in four 

forms including support by heart, labor support, financial support, and labor and 

financial support. The analysis indicates that scenarios of agroforestry and orchard 

development have the highest level of labor and financial support. Central Firoozkooh 

and Central Damavand districts have maximum labor and financial support level. The 

results of the binomial distribution analysis show that scenarios of agroforestry and 

orchard development have highest preferences among the local communities of the 

Hable-rud river basin. The results of this research can be used by managers and decision 

makers to promote soil and water resources protection as well as to promote the 

adoption of management actions at the watershed scale. 

 

Key words: Validity and reliability of the questionnaire, Local communities, Labor and 

financial support, The Binomial probability distribution, Transboundary basin
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