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چکیده
نبود مشــارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های آبخیزداری عاملی به شــدت بازدارنده برای توان بخشی آبخیزها است. بنابراین 
الزم است دلیل های این امر را پیدا کنیم که مقام های مسئول، ایشان را ترغیب کنند تا در انجام فعالیت های مربوط به حفاظت از 
آبخیزهایی که در آن زندگی می کنند مشــارکت کنند و از نظرهای آنان بهره مند شــوند. به این منظور در این پژوهش، عامل های 
مؤثر بر نبود مشــارکت پایدار جامعه های روستایی در طرح های آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان در آبخیز مرادآباد میمند واقع در 
جنوب غرب استان فارس اولویت بندی شد. روش کار، تهیه و تکمیل 57 پرسش نامه و تحلیل با آزمون t، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
فازی و آزمون نافراسنجه یی فریدمن بود. نتایج نشان داد که از دیدگاه کارشناسان، بیش ترین و کم ترین تأثیر بر نبود مشارکت پایدار 
جامعه های روستایی در طرح های آبخیزداری در آبخیز مرادآباد به ترتیب از شاخص های اقتصادی، آموزشی ترویجی، طراحی اجرایی 
و اجتماعی است. همچنین مهم ترین زیرشاخص ها در این آبخیز به ترتیب: »درآمد کم ساکنان آبخیز«، »نادیده گرفتن درآمد برای 
مردم با دید انگیزه ی اقتصادی مســتقیم در اجرای طرح های آبخیزداری«، »آموزش ندیدن ساکنان  برای طرح ها و هدف های آن«، 
و »کم بودن سواد و آگاهی« است. دامنه ی اندازه های میانگین رتبه ها بین 4/85 تا 8/25 متغیر بود؛ به طوری که بیش ترین اولویت 
نســبی در »درآمد کم ساکنان آبخیز« با میانگین رتبه ی 8/25 و کم ترین آن در »دیربازده بودن طرح های آبخیزداری« با میانگین 
رتبه ی 4/85 دیده شــد. این نتایج می تواند توســط برنامه ریزان طرح های آبخیزداری برای دستیابی به نتایج مطلوب مورد استفاده 
قرار گیرد. پیشــنهاد می شود به فعالیت ســمن ها و آموزش بهره برداران، به همراه عامل هایی چون اجرای طرح های چندمنظوره با 
درنظرداشتن منفعت آبخیزنشینان برای بهبود شرایط اقتصادی توجه شود، و برای جلب اعتماد و مشارکت فعال آن ها در طرح های 

آبخیزداری زمینه سازی شود. 
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مقدمه
»مردم«، »منابع« و »مشـــارکت« سـه رکـن توسعه ی پایدار 
انساني را تشـــکیل مـي دهنـــد. مشـــارکت به این دلیل که 
هم هدف توسعه و هم وســـیله ی رســـیدن به آن است، نقش 
ترکیب کننــده ی دو متغیر دیگر را دارد. در نتیجه عنصر کلیدي 
در فرآیند توســعه ی پایدار دانسته مي شود )خلیجی و همکاران 
2006(. »آبخیزها«، بستر طبیعی حیات و فعالیت هاي اقتصادی 
و اجتماعی انسان، و بستر تحقق توسعه ی پایدار است. به همین 
ســبب امروزه توافق جهانی محکمی بر ســر این مفهوم ایجاد 
شــده اســت که آبخیزها نه تنها بهترین واحدها برای مدیریت 
منابع آب، بل که برای تمامی زیســت بوم ها است )مونتگمری و 
همکاران 1995(. بنابراین، تدوین راهبردهای مشــارکتی برای 
حفظ این منابع و بهره برداری از آن ها هم چون ضرورتی بنیادی 
بیش  ازپیش احســاس می شود )الیاسی و همکاران 2017(، زیرا 
مدیریت مشــارکتی در آبخیزها، ســامانه یی خودمراقبتی ایجاد 
می کند و برای پایــداری اقتصادی، اجتماعــی و طبیعی آن ها 
ضروری است )پاداریا و رکشیت 2019(. بنابراین، اگر هدف کلی 
توسعه را ایجاد منابعی برای بهبود معیشت اقتصادی از راه فراهم 
آوردن امکانات جدید اشتغال، بهره برداری بهینه از منابع محلی، 
توزیع مساوی درآمدها با هدف ارتقاء تراز زندگی تنگ دستان و 
دست رســی آنان به خدمات اجتماعی و اقتصادی تعریف کنیم، 
این هدف بی مشــارکت جامعه های محلی و توانمندسازی آن ها 
برای کاربرد در برنامه ریزی و عمل به آن چه توسعه ی مشارکتی 
خوانده می شود امکان پذیر نخواهد بود )بوزرجمهری و همکاران 

.)2017
تصمیم گیــری در مدیریــت آبخیز به طور ذاتی پیچیده اســت، 
زیرا نیازمند هماهنگی و مســاعدت ذی نفعــان با درنظرگرفتن 
فرآیندهای زیســت-فیزیکی و اقتصادی-اجتماعی است )میلر و 
همکاران 2004(. پژوهش های اخیر در بسیاری از کشورها مبین 
تأثیرگذاری عامل هــای زیادی در تعیین تراز مشــارکت مردم 
اســت، یعنی عامل هایی همچــون رضایت مندی، دانش، نگرش 
و بررســی های جمعیتی در این زمینه نقــش دارد )محمدی-

گلرنگ و همکاران 2017(. تأکید بر مشارکت پایدار جامعه های 
روســتایی در همه ی برنامه هــای مربوط بــه عرصه های منابع 
طبیعی آسان ترین و بهترین راه حفظ این منابع است. مشارکت 
جامعه ســبب کاهش هزینه های جمــع آوری اطالعات، تعیین 
راه کارها، توافق، تدوین قوانین، هماهنگی اعضای جامعه، نظارت 
و اعمال بهتر قوانین مي شــود )سینگلتن و تیلر 1992(. در این 
بین، آگاهی از عامل های موجود بازدارنده ی مشارکت مردمی در 
طرح  های آبخیزداری، اصولی  ترین گام در تحقق مشــارکت مؤثر 
مردمی و دســت یابی به هدف های مدیریت یکپارچه ی آبخیزها 

است )صالح پور جم و همکاران 2018(. 
جانسون و همکاران )2002( مشارکت مردمی را الزمه ی فرآیند 

تحقیقــی مدیریت آبخیــز می دانند. توجه نکردن به مشــارکت 
مردمی در اجرای بسیاری از طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری 
ســبب انزوای حافظان اصلی منابع طبیعــی و برخوردارنبودن 
از توان فکــری، اجرایی و دانــش بومی و مردم  نهــاد آن ها در 
مرحله های مختلف پژوهشــی و اجرایی طرح شده است. دورام 
و براون )2010( مشــارکت عمومی را در طرح های آبخیزداری 
به انجام رســیده در 64  آبخیز در آمریکا بررســی کردند. نتایج 
آنان نشــان داد که افزایــش آگاهی از شــرایط آبخیز، ارتقای 
همکاری های میان سازمانی، اجماع در طرح های مدیریتی منابع، 
و صحــت و هدف مندی طرح های نهایی نقش مهمی در این کار 
دارد. باگــدی و کوروت )2014( مشــارکت مردم و جامعه های 
محلــی را در برنامه های مدیریت آبخیز در منطقه ی ویداربها در 
ایالت ماهاراشــترای هند بررســی کردند. یافته  هاي آنان تأیید 
کرد که میزان مشارکت مردم در مرحله ی برنامه ریزی و اجرای 
برنامه ی آبخیز در حد متوســط بود، در حالی که  مشارکت آنان 
در مرحله ی تعمیر و نگه داری زیاد بود. نتایج قربانی و همکاران 
)2015( در بررســی تأثیر ویژگی های اجتماعــی بهره برداران 
را بر مشــارکت آن هــا در تعاونی هــای آبخیــزداری در آبخیز 
سقزچی چای اســتان اردبیل نشان داد که جوانان تحصیل کرده 
باور زیادی به موفقیت تعاونی های آبخیزداری ندارند و بیشــتر 
تمایل به مهاجرت و کم تر دلبستگی به ماندن در روستا و انجام 
فعالیت های مختلف در تعاونی ها نشان دادند. دیدگاه بهره برداران 
به شــرکت در کالس های آموزشی برای افزایش مشارکت خوب 
بود و ایشان همواره درخواست برگزار شدن کالس های آموزشی 
داشته اند. الیاسی و همکاران )2017( عامل های مؤثر بر تمایل 
آبخیزنشــینان به مشارکت در طرح های آبخیزداری را در آبخیز 
هزارخانی اســتان کرمانشــاه شناســایی کردند. نتایج تحلیل 
همبســتگی در این پژوهش نشــان داد که بین متغیر وابسته ی 
میزان مشارکت آبخیزنشــینان، با متغیرهای مقدار تحصیالت، 
تعداد دام و مســاحت زمین رابطه ی مثبت و معنی دار، و با سن 
آبخیزنشینان رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد. اجرا و حفاظت 
ظرح ها با مشارکت مردم با صرف هزینه و زمان کم تر و مطلوب تر 
انجام می گیرد. یافته های مســرت موگس و آمسالوتای )2017( 
در بررسی عامل های مؤثر در مشارکت کشاورزان در به کاربردن 
فن آوری های حفاظت آب و خاک در آنکاشا، شمال غرب اتیوپی 
نشان داد که مقدار تحصیالت پاسخ دهندگان و دست رسی آنان 
به آموزش ها ارتباط مثبت و معنی داری با همکاری کشاورزان در 
طرح های حفاظت آب و خاک و آبخیزداری دارد. محمدی گلرنگ 
و همکاران )2017( عامل های مؤثر بر مشــارکت بهره برداران را 
در طرح های مرتع و آبخیزداری در آبخیز کوشــک آباد خراسان 
رضوی بررســی کردند. نتایج پرسش نامه  ها نشان داد که میزان 
مشارکت مردمی روســتاییان متوسط است، و رابطه ی مثبت و 
معنی داری بین متغیرهای مستقل دانش، رضایت مندی، نگرش 
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و انتظــار، با ترازهای مختلف مشــارکت )اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی( هست. یافته های گیرمی و همکاران )2018( در 
بررسی توانایی های مشارکت مردمی در آبخیز تانا در اتیوپی نشان 
داد که تعامل کردن مناسب مسئوالن و رعایت کردن اصول علمی 
و فنــی در طرح های آبخیزداری، ارتباط معنی دار و مســتقیمی 
با میزان مشــارکت مــردم در این طرح هــا دارد، و این عامل ها 
به حفاظت از منابــع طبیعی، درآمد مردم، بهبود امنیت غذایی 
خانوارها و سایر مزایای اجتماعی کمک می کند. نور و همکاران 
)2018( نگرش ساکنان روســتایي را به کار های آبخیزداري در 
دو آبخیز ســد شــهیدیعقوبي و عمارت اســتان خراسان رضوی 
ارزیابي کردند. نتایج ایشــان نشان داد که در این مناطق دانش 
افراد از عملیات آبخیزداري زیادو نگرش ســاکنان این آبخیز ها 
به آبخیزداري متوســط بود. نتایج تحلیــل عاملي این پژوهش 
تایید کرد کــه نگرش افراد به عملیات آبخیــزداري به ترتیب و 
براســاس تأثیرگــذاري در چهــار عامل اقتصــادي، اجتماعي، 
خدماتي و آموزشــي دســته بندی می شــود. راحمی اردکانی و 
همکاران )2018( نشــان دادند که مهم ترین مانع های مشارکت 
جامعه های محلی در طرح ترســیب کربــن در منطقه ی لپویی 
اســتان فارس شــش عامل کلی: نبود اعتماد و اعتقاد متقابل، 
نبــود آگاهی و راه  های اطالع رســانی، مانع های اداری و نهادی، 
مانع هــای اجرایی، نبود پشــتیبانی دولتی و نبود نیازســنجی 
و جلب رضایت مردم اســت. نتایج صالح پــور جم و و همکاران 
)2018( در اولویت بنــدی عامل هــای مؤثر بر نبود مشــارکت 
ذی نفعان در طرح های آبخیزداری بر اساس دیدگاه کارشناسان 
در آبخیزهای مشرف به شــهر تهران نشان داد که بیش ترین و 
کم ترین اولویت به ترتیب شــاخص  های اقتصادی و انسانی بود، 
به-طوری که رتبه  بندی شاخص  ها مبتنی بر وزن بهنجارشده ی 
شــاخص اقتصادی، برنامه ریزی، اجتماعی و انســانی به ترتیب 
اهمیــت از بیش ترین به کم ترین بود. پری و تامســون )2019( 
طراحی، آموزش و توانمندســازی تصمیم گیری نسل آینده در 
آبخیزها را بررسی کردند و پیش بینی ناپذیر بودن تغییر آب وهوا 
را زمینه یی مهم در ایجاد مشکالت اقتصادی اجتماعی آبخیزها 
و مدیریت منابع آب معرفی کردند. یافته های این پژوهش نشان 
داد که تبعیض و نابرابــری در فرآیند تصمیم گیري در آبخیزها 
اغلب منجر بــه افزایش اختالف و تخصیص ناعادالنه ی قدرت و 
منابع مي شود. مدیران آینده ی آبخیزها باید بتوانند در مرزهای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درگیر شــوند. ایشــان مشارکت 
ســازنده و تعامل با آبخیزنشینان و ذی نفعان آبخیزها را طرحی 
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کارشناسان در آبخیز مرادآباد، میمند، استان فارس است. 

مواد و روش ها
منطقه ی بررسی شده

آبخیــز مرادآباد میمند بــا مســاحت 113/9 کیلومتر مربع در 
 جنوب غــرب اســتان فــارس و در موقعیت طــول جغرافیایی
  //17 /34 520  تــا //10 /49 520  شــرقی، و عرض جغرافیایی

 //10 /03 280 تا //55 /55 280 شمالی است.

روش تحقیق
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حضوری شد. سپس زیرشاخص های مؤثر بر نبود مشارکت پایدار 
جامعه های روستایی در طرح های آبخیزداری به ترتیب با کاربرد 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و آزمون فریدمن اولویت بندی 
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به کارگرفته شد.
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نتایج و بحث
نتایج مصاحبه ی حضوری کارشناســان نشــان می دهد که از 

مجموع 57 کارشــناس پرسش شونده، 45 نفر )78/9%( مرد و 
12 نفر )21/1%( زن بودند )جدول 1(. 

با بررســی منابع مرتبط داخلی و خارجی و مصاحبه ی حضوری 
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شــد که عامل های متعددی می تواند بر نبود مشــارکت پایدار 

جامعه های روستایی در طرح های آبخیزداری در آبخیز مرادآباد 
تأثیرگذار باشد. این عامل ها در قالب شاخص ها و زیرشاخص هایی 

طبقه بندی شدند )جدول 3(. 
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 نتایج و بحث

%( زن 4/34نفر ) 43%( مرد و 3/11نفر ) 17شونده، کارشناس پرسش 71دهد که از مجموع حضوری کارشناسان نشان میی نتایج مصاحبه
 (. 4بودند )جدول 

 
 شونده در آبخیز مراد آباد استان فارس.تعداد و درصد فراوانی جنسیت کارشناسان پرسش -1جدول 

 درصد تعداد
 مرد زن مرد زن
43 17 4/34 3/11 

 
نفر  2ارشد، و نفر کارشناسان با مدرک تحصیلی کارشناسی 33شوندگان کارشناسانی با مدرک تحصیلی کارشناسی، %( از پرسش4/72فر )ن 23

 (. 3با مدرک دکترا بودند )جدول 
 

 .شونده در آبخیز مرادآباد استان فارستعداد و درصد فراوانی میزان تحصیالت کارشناسان پرسش -2جدول 
 دکترا ارشدناسکارش کارشناس

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
23 4/72 33 2/21 2 2/7 

 
های های محلی در استان فارس، مشخص شد که عاملی حضوری با کارشناسان و جامعهبا بررسی منابع مرتبط داخلی و خارجی و مصاحبه

ها در قالب در آبخیز مرادآباد تأثیرگذار باشد. این عامل ی آبخیزداریهاهای روستایی در طرحبر نبود مشارکت پایدار جامعهتواند متعددی می
 (. 2بندی شدند )جدول هایی طبقهها و زیرشاخصشاخص
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بــا  کارشناســانی  پرسش شــوندگان  از   )%56/1( نفــر   32
مــدرک تحصیلــی کارشناســی، 22 نفــر کارشناســان بــا 

 مدرک تحصیلــی کارشناسی ارشــد، و 3 نفر با مــدرک دکترا 
بودند )جدول 2(. 
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 های آبخیزداری.های روستایی در طرحهای مؤثر بر نبود مشارکت پایدار جامعهها و زیرشاخصشاخص -3جدول 
 عالمت اختصاری زیرشاخص شاخص

 
 اقتصادی

 X1 های آبخیزداریی اقتصادی مستقیم در اجرای طرحگرفتن درآمد برای مردم در نقش انگیزههنادید

 X2 های آبخیزداریطرح بودندیربازده
 X3 آبخیزدرآمد کم ساکنان 

 
 اجتماعی

 X4 کم بودن سواد و آگاهی
 X5 های قومی و محلیاختالف

 X6 هااعتمادی به نتیجه و اثربخشی طرحبی

 
 اجرایی -راحیط

 X7 گیری در مرکزتمرکز قدرت تصمیم
 X8 زایی(ها )اشتغالنکردن به نیروی محلی در اجرای طرحتوجه

 X9 های آبخیزداریریزیها( در برنامههای غیردولتی )سمننکردن به سازمانتوجه

 X10 های آبخیزداریی، طراحی و اجرای طرحهای مختلف نیازسنجنکردن به نظرها و پیشنهادهای آبخیزنشینان در مرحلهتوجه
 X11 های مربوطها و هدفبرای طرح ندیدن ساکنان حوزهآموزش ترویجی -آموزشی

 X12 های مروج بومیکارنگرفتن گروهبه
 

کارگرفته شد ( به32ی )نسخه SPSSافزار در نرم 2یک جمعیتی با میانگین  tها از دیدگاه کارشناسان، آزمون برای تعیین اهمیت زیر شاخص
درآمد کم "شود که از دیدگاه کارشناسان، اهمیت زیرشاخص اقتصادی %، مشخص می4داری در تراز و معنی t(. با توجه به مقدار 1)جدول 
های طرح ی اقتصادی مستقیم در اجرایگرفتن درآمد برای مردم در نقش انگیزهنادیده"ها، و تر از سایر زیرشاخصبیش ،"آبخیزساکنان 

 نیز در حد متوسط اهمیت بود.  "های آبخیزداریطرح بودن دیربازده"ی بعدی است. در رتبه "آبخیزداری
 شاخص اقتصادی از دیدگاه کارشناسان در آبخیز مرادآباد.جمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -4جدول 

 داریتراز معنی tمقدار  معیارخطای  انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش
گرفتن درآمد برای مردم در میزان اهمیت زیرشاخص نادیده -

های ی اقتصادی مستقیم در اجرای طرحنقش انگیزه
 آبخیزداری را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.

3331/2 12242/0 44123/0 422/1 **000/0 

آبخیزداری های طرح بودنمیزان اهمیت زیرشاخص دیربازده -
 را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.

0111/2 12111/0 03117/0 132/0 ns211/0 

را در نبود  آبخیزیت زیرشاخص درآمد کم ساکنان میزان اهم -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

3111/2 12312/0 44024/0 711/1 **000/0 

 
اعتمادی به نتیجه و اثربخشی بی"ها، تر از سایر زیرشاخصبیش "د و آگاهیبودن سواکم"از دیدگاه کارشناسان، اهمیت زیرشاخص اجتماعی 

 (. 7در حد متوسط اهمیت بود )جدول نیز  "های قومی و محلی اختالف"در جایگاه دوم، و  "هاطرح
 

 .ز مرادآبادشاخص اجتماعی از دیدگاه کارشناسان در آبخیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -5جدول 
 داریتراز معنی tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش

بودن سواد و آگاهی را در نبود میزان اهمیت زیرشاخص کم -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

2113/2 17327/0 40023/0 100/2 **000/0 

د های قومی و محلی را در نبومیزان اهمیت زیرشاخص اختالف -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

4331/2 01033/4 41417/0 122/0 ns230/0 

اعتمادی به نتیجه و اثربخشی میزان اهمیت زیرشاخص بی -
 ها را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.طرح

1344/2 32327/0 43174/0 203/2 **003/0 

برای تعیین اهمیت زیر شــاخص ها از دیدگاه کارشناسان، آزمون 
t یک جمعیتی با میانگین 3 در نرم افزار SPSS )نســخه ی 23( 
به کارگرفته شــد )جدول 4(. با توجــه به مقدار t و معنی داری در 
تراز 1%، مشــخص می شــود که از دیدگاه کارشناســان، اهمیت 
زیرشــاخص اقتصادی »درآمد کم ســاکنان آبخیــز«، بیش تر از 

سایر زیرشــاخص ها، و »نادیده گرفتن درآمد برای مردم در نقش 
انگیزه ی اقتصادی مســتقیم در اجرای طرح های آبخیزداری« در 
رتبه ی بعدی است. »دیربازده بودن طرح های آبخیزداری« نیز در 

حد متوسط اهمیت بود. 

دیدگاه کارشناسان در اولویت بندی عامل های مؤثر...
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دوره 32، شماره 3، شماره پیاپی124، پاییز 1398

از دیدگاه کارشناســان، اهمیت زیرشاخص اجتماعی »کم بودن 
ســواد و آگاهی« بیش تر از سایر زیرشاخص ها، »بی اعتمادی به 

نتیجه و اثربخشــی طرح ها« در جایــگاه دوم، و »اختالف  های 
قومی و محلی« نیز در حد متوسط اهمیت بود )جدول 5(. 
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 (. 7در حد متوسط اهمیت بود )جدول نیز  "های قومی و محلی اختالف"در جایگاه دوم، و  "هاطرح
 

 .ز مرادآبادشاخص اجتماعی از دیدگاه کارشناسان در آبخیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -5جدول 
 داریتراز معنی tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش

بودن سواد و آگاهی را در نبود میزان اهمیت زیرشاخص کم -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

2113/2 17327/0 40023/0 100/2 **000/0 

د های قومی و محلی را در نبومیزان اهمیت زیرشاخص اختالف -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

4331/2 01033/4 41417/0 122/0 ns230/0 

اعتمادی به نتیجه و اثربخشی میزان اهمیت زیرشاخص بی -
 ها را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.طرح

1344/2 32327/0 43174/0 203/2 **003/0 
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 های آبخیزداری.های روستایی در طرحهای مؤثر بر نبود مشارکت پایدار جامعهها و زیرشاخصشاخص -3جدول 
 عالمت اختصاری زیرشاخص شاخص

 
 اقتصادی

 X1 های آبخیزداریی اقتصادی مستقیم در اجرای طرحگرفتن درآمد برای مردم در نقش انگیزههنادید

 X2 های آبخیزداریطرح بودندیربازده
 X3 آبخیزدرآمد کم ساکنان 

 
 اجتماعی

 X4 کم بودن سواد و آگاهی
 X5 های قومی و محلیاختالف

 X6 هااعتمادی به نتیجه و اثربخشی طرحبی

 
 اجرایی -راحیط

 X7 گیری در مرکزتمرکز قدرت تصمیم
 X8 زایی(ها )اشتغالنکردن به نیروی محلی در اجرای طرحتوجه

 X9 های آبخیزداریریزیها( در برنامههای غیردولتی )سمننکردن به سازمانتوجه

 X10 های آبخیزداریی، طراحی و اجرای طرحهای مختلف نیازسنجنکردن به نظرها و پیشنهادهای آبخیزنشینان در مرحلهتوجه
 X11 های مربوطها و هدفبرای طرح ندیدن ساکنان حوزهآموزش ترویجی -آموزشی

 X12 های مروج بومیکارنگرفتن گروهبه
 

کارگرفته شد ( به32ی )نسخه SPSSافزار در نرم 2یک جمعیتی با میانگین  tها از دیدگاه کارشناسان، آزمون برای تعیین اهمیت زیر شاخص
درآمد کم "شود که از دیدگاه کارشناسان، اهمیت زیرشاخص اقتصادی %، مشخص می4داری در تراز و معنی t(. با توجه به مقدار 1)جدول 
های طرح ی اقتصادی مستقیم در اجرایگرفتن درآمد برای مردم در نقش انگیزهنادیده"ها، و تر از سایر زیرشاخصبیش ،"آبخیزساکنان 

 نیز در حد متوسط اهمیت بود.  "های آبخیزداریطرح بودن دیربازده"ی بعدی است. در رتبه "آبخیزداری
 شاخص اقتصادی از دیدگاه کارشناسان در آبخیز مرادآباد.جمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -4جدول 

 داریتراز معنی tمقدار  معیارخطای  انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش
گرفتن درآمد برای مردم در میزان اهمیت زیرشاخص نادیده -

های ی اقتصادی مستقیم در اجرای طرحنقش انگیزه
 آبخیزداری را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.

3331/2 12242/0 44123/0 422/1 **000/0 

آبخیزداری های طرح بودنمیزان اهمیت زیرشاخص دیربازده -
 را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.

0111/2 12111/0 03117/0 132/0 ns211/0 

را در نبود  آبخیزیت زیرشاخص درآمد کم ساکنان میزان اهم -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

3111/2 12312/0 44024/0 711/1 **000/0 

 
اعتمادی به نتیجه و اثربخشی بی"ها، تر از سایر زیرشاخصبیش "د و آگاهیبودن سواکم"از دیدگاه کارشناسان، اهمیت زیرشاخص اجتماعی 

 (. 7در حد متوسط اهمیت بود )جدول نیز  "های قومی و محلی اختالف"در جایگاه دوم، و  "هاطرح
 

 .ز مرادآبادشاخص اجتماعی از دیدگاه کارشناسان در آبخیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -5جدول 
 داریتراز معنی tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش

بودن سواد و آگاهی را در نبود میزان اهمیت زیرشاخص کم -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

2113/2 17327/0 40023/0 100/2 **000/0 

د های قومی و محلی را در نبومیزان اهمیت زیرشاخص اختالف -
 مشارکت مردمی مشخص کنید.

4331/2 01033/4 41417/0 122/0 ns230/0 

اعتمادی به نتیجه و اثربخشی میزان اهمیت زیرشاخص بی -
 ها را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.طرح

1344/2 32327/0 43174/0 203/2 **003/0 

از دیدگاه کارشناسان به ترتیب اهمیت زیرشاخص های »توجه نکردن 
به نیروی محلی در اجرای طرح ها )اشتغال زایی(«، »توجه نکردن 
به نظرها و پیشــنهادهای آبخیزنشــینان در مرحله های مختلف 
نیازســنجی، طراحی و اجرای طرح هــای آبخیزداری« و »تمرکز 

قــدرت تصمیم گیری در مرکز« بیش تر بــود، و »توجه نکردن به 
سازمان های غیردولتی )سمن ها( در برنامه ریزی های آبخیزداری« 

نیز اهمیت متوسطی داشت )جدول 6(.
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نکردن به نظرها و توجه"، "زایی(ها )اشتغاله نیروی محلی در اجرای طرحنکردن بتوجه"های زیرشاخصاهمیت ترتیب از دیدگاه کارشناسان به
 "گیری در مرکزتمرکز قدرت تصمیم"و  "های آبخیزداریطرحلف نیازسنجی، طراحی و اجرای های مختپیشنهادهای آبخیزنشینان در مرحله

 .(2جدول نیز اهمیت متوسطی داشت ) "های آبخیزداریریزیبرنامهها( در های غیردولتی )سمننکردن به سازمانتوجه"تر بود، و بیش
 

اجرایی از دیدگاه کارشناسان در آبخیز  -شاخص طراحیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -6جدول 
 مرادآباد.

 داریتراز معنی tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش
گیری در مرکز ن اهمیت زیرشاخص تمرکز قدرت تصمیممیزا -

 را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.
3313/2 33741/0 43371/0 121/3 *041/0 

نکردن به نیروی محلی در میزان اهمیت زیرشاخص توجه -
زایی( را در نبود مشارکت مردمی مشخص ها )اشتغالاجرای طرح

 کنید.

7113/2 20733/0 44334/0 131/1 **000/0 

های غیردولتی نکردن به سازمانمیزان اهمیت زیرشاخص توجه -
های آبخیزداری را در نبود مشارکت ریزیها( در برنامه)سمن

 مردمی مشخص کنید.

4713/2 04100/4 42124/0 412/4 ns317/0 

نکردن به نظرها و پیشنهادهای میزان اهمیت زیرشاخص توجه -
ف نیازسنجی، طراحی و اجرای ای مختلهآبخیزنشینان در مرحله

 های آبخیزداری را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.طرح

1724/2 11221/0 44341/0 021/1 **000/0 

 
 تر از بیش "هاهای آنها و هدفبرای طرح آبخیزندیدن ساکنان شآموزاهمیت "ترویجی، از دیدگاه کارشناسان،  -های آموزشیدر زیرشاخص

 (؛ هر چند این زیرشاخص نیز مهم است. 1جدول است ) "های مروج بومیرنگرفتن گروهکابه"
 

ترویجی از دیدگاه کارشناسان در آبخیز  -شاخص آموزشیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -7جدول 
 مرادآباد.

 داریمعنیتراز  tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش
برای  آبخیزندیدن ساکنان زیرشاخص آموزشمیزان اهمیت  -

ها را در نبود مشارکت مردمی مشخص های آنها و هدفطرح
 کنید.

1221/2 12132/0 40412/0 314/1 **000/0 

های مروج بومی را کارنگرفتن گروهمیزان اهمیت زیرشاخص به -
 در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.

1343/2 17113/0 40074/0 111/1 **000/0 

 
 Chi-Square= 82.559داری مربع کای )کارگرفته شد. با توجه به تراز معنییی فریدمن بهها آزمون نافراسنجهبندی زیرشاخصبرای اولویت 

 ; pr<0.01داری با یکدیگر دارند. % تفاوت معنی4ها در تراز های زیرشاخصشود که رتبه( مشخص می 
ی اقتصادی نادیده گرفتن درآمد برای مردم در نقش انگیزه"، "آبخیزدرآمد کم ساکنان " ب:ترتیبهها از دیدگاه کارشناسان ن زیرشاخصتریمهم

بود  "بودن سواد و آگاهیکم"و  "هاهای آنها و هدفبرای طرحن آبخیز ندیدن ساکناآموزش"، "های آبخیزداریمستقیم در اجرای طرح
در زیرشاخص درآمد کم  ترین اولویت نسبیطوری که بیشمتغیر بود؛ به 37/1تا  17/1 ها بینهای میانگین رتبهی اندازهه(. دامن1)جدول 
 ( دیده شد.17/1)میانگین رتبه  "های آبخیزداریبودن طرحدیربازده"در  ترین اولویت نسبی( بود، و کم37/1 )میانگین رتبه آبخیز ساکنان

 
 

در زیرشــاخص های آموزشــی  ترویجی، از دیدگاه کارشناسان، 
»اهمیت آموزش ندیدن ســاکنان آبخیز  برای طرح ها و هدف های 

آن هــا« بیش تر از  »به کارنگرفتن گروه های مروج بومی« اســت 
)جدول 7(؛ هر چند این زیرشاخص نیز مهم است. 



58ژپوهش اهی آبخیزداری

 برای اولویت بندی زیرشــاخص ها آزمون نافراســنجه یی فریدمن 
 به کارگرفتــه شــد. بــا توجه به تــراز معنــی داری مربــع کای 
)Chi-Square= 82.559  ; pr<0.01( مشخص می شود که 
رتبه های زیرشــاخص ها در تراز 1% تفاوت معنی داری با یکدیگر 

دارند. 
مهم ترین زیرشــاخص ها از دیدگاه کارشناسان به ترتیب: »درآمد 
کم ســاکنان آبخیز«، »نادیده گرفتن درآمد برای مردم در نقش 
انگیزه ی اقتصادی مســتقیم در اجرای طرح هــای آبخیزداری«، 

»آموزش ندیدن ســاکنان آبخیز برای طرح ها و هدف های آن ها« 
و »کم بودن ســواد و آگاهی« بود )جدول 8(. دامنه ی اندازه های 
میانگیــن رتبه  هــا بین 4/85 تــا 8/25 متغیر بــود؛ به طوری که 
بیش تریــن اولویت نســبی در زیرشــاخص درآمد کم ســاکنان 
آبخیــز )میانگین رتبــه  8/25( بود، و کم ترین اولویت نســبی در 
»دیربازده بودن طرح های آبخیزداری« )میانگین رتبه 4/85( دیده 

شد.
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نکردن به نظرها و توجه"، "زایی(ها )اشتغاله نیروی محلی در اجرای طرحنکردن بتوجه"های زیرشاخصاهمیت ترتیب از دیدگاه کارشناسان به
 "گیری در مرکزتمرکز قدرت تصمیم"و  "های آبخیزداریطرحلف نیازسنجی، طراحی و اجرای های مختپیشنهادهای آبخیزنشینان در مرحله

 .(2جدول نیز اهمیت متوسطی داشت ) "های آبخیزداریریزیبرنامهها( در های غیردولتی )سمننکردن به سازمانتوجه"تر بود، و بیش
 

اجرایی از دیدگاه کارشناسان در آبخیز  -شاخص طراحیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -6جدول 
 مرادآباد.

 داریتراز معنی tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش
گیری در مرکز ن اهمیت زیرشاخص تمرکز قدرت تصمیممیزا -

 را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.
3313/2 33741/0 43371/0 121/3 *041/0 

نکردن به نیروی محلی در میزان اهمیت زیرشاخص توجه -
زایی( را در نبود مشارکت مردمی مشخص ها )اشتغالاجرای طرح

 کنید.

7113/2 20733/0 44334/0 131/1 **000/0 

های غیردولتی نکردن به سازمانمیزان اهمیت زیرشاخص توجه -
های آبخیزداری را در نبود مشارکت ریزیها( در برنامه)سمن

 مردمی مشخص کنید.

4713/2 04100/4 42124/0 412/4 ns317/0 

نکردن به نظرها و پیشنهادهای میزان اهمیت زیرشاخص توجه -
ف نیازسنجی، طراحی و اجرای ای مختلهآبخیزنشینان در مرحله

 های آبخیزداری را در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.طرح

1724/2 11221/0 44341/0 021/1 **000/0 

 
 تر از بیش "هاهای آنها و هدفبرای طرح آبخیزندیدن ساکنان شآموزاهمیت "ترویجی، از دیدگاه کارشناسان،  -های آموزشیدر زیرشاخص

 (؛ هر چند این زیرشاخص نیز مهم است. 1جدول است ) "های مروج بومیرنگرفتن گروهکابه"
 

ترویجی از دیدگاه کارشناسان در آبخیز  -شاخص آموزشیجمعیتی یک tداری آزمون متغیرهای آماری و تراز معنی -7جدول 
 مرادآباد.

 داریمعنیتراز  tمقدار  خطای معیار انحراف معیار میانگین ها(ها )گویهپرسش
برای  آبخیزندیدن ساکنان زیرشاخص آموزشمیزان اهمیت  -

ها را در نبود مشارکت مردمی مشخص های آنها و هدفطرح
 کنید.

1221/2 12132/0 40412/0 314/1 **000/0 

های مروج بومی را کارنگرفتن گروهمیزان اهمیت زیرشاخص به -
 در نبود مشارکت مردمی مشخص کنید.

1343/2 17113/0 40074/0 111/1 **000/0 

 
 Chi-Square= 82.559داری مربع کای )کارگرفته شد. با توجه به تراز معنییی فریدمن بهها آزمون نافراسنجهبندی زیرشاخصبرای اولویت 

 ; pr<0.01داری با یکدیگر دارند. % تفاوت معنی4ها در تراز های زیرشاخصشود که رتبه( مشخص می 
ی اقتصادی نادیده گرفتن درآمد برای مردم در نقش انگیزه"، "آبخیزدرآمد کم ساکنان " ب:ترتیبهها از دیدگاه کارشناسان ن زیرشاخصتریمهم

بود  "بودن سواد و آگاهیکم"و  "هاهای آنها و هدفبرای طرحن آبخیز ندیدن ساکناآموزش"، "های آبخیزداریمستقیم در اجرای طرح
در زیرشاخص درآمد کم  ترین اولویت نسبیطوری که بیشمتغیر بود؛ به 37/1تا  17/1 ها بینهای میانگین رتبهی اندازهه(. دامن1)جدول 
 ( دیده شد.17/1)میانگین رتبه  "های آبخیزداریبودن طرحدیربازده"در  ترین اولویت نسبی( بود، و کم37/1 )میانگین رتبه آبخیز ساکنان
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های آبخیزداری از دیدگاه در طرحهای روستایی بر نبود مشارکت پایدار جامعههای مؤثر ندی زیرشاخصباولویت -8جدول 
 کارشناسان در آبخیز مرادآباد.

 43 44 40 3 1 1 2 7 1 2 3 4 اولویت
 X3 X1 X11 X4 X8 X10 X12 X6 X7 X5 X9 X2 هاعالمت اختصاری زیرشاخص

 17/1 03/7 41/7 23/7 42/2 13/2 73/2 13/2 32/1 73/1 42/1 37/1 هامیانگین رتبه
 

 (.3کارگرفته شد )جدول مراتبی فازی بهها فرآیند تحلیل سلسلهکردن شاخصبندیبرای اولویت
 

 .در آبخیز مرادآبادها و وزن بهنجارشده از دیدگاه کارشناسان های ماتریس زوجی شاخصاندازه -9جدول 
 وزن بهنجارشده ترویجی -آموزشی جراییا -طراحی اجتماعی اقتصادی هاشاخص

 71213/0 000/2 000/3 000/1 000/4 اقتصادی
 01733/0 412/0 222/0 000/4 412/0 اجتماعی

 01000/0 300/0 000/4 000/2 444/0 اجرایی -طراحی
 33033/0 000/4 000/7 000/1 222/0 ترویجی -آموزشی

 
های ترتیب به شاخصثیر بهأترین اولویت تترین و کمسان بیشهد که از دیدگاه کارشناد( نشان می3ها )جدول ی شاخصوزن بهنجارشده

تربودن و کم 40( در جدول 0342/0ی سازگاری )شود. مقدار نمایهداده می "اجتماعی"و  "اجرایی -طراحی"، "ترویجی-آموزشی"، "اقتصادی"
 فتنی است. پذیر دهد که سازگاری این نمایهنشان می 4/0این مقدار از 

 
 .ها در آبخیز مرادآبادیی شاخصهای سازگاری و ناسازگاری محاسبهها و نسبتنمایه -11جدول 

 (CI)نسبت ناسازگاری  (CR)ی سازگاری نمایه (RI)ی ناسازگاری تصادفی نمایه
3/0 0342/0 0131/0 

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

های مدیریت منابع آب و خاک و آبخیزداری کامالً داده، به مشارکت مردم در طرحپاسخنتایج این پژوهش نشان داد که نگرش کارشناسان 
های مختلفی متأثر ی مهم آن است که نگرش افراد )حتی کارشناسان( به هر پدیده از عاملبود، که دور از انتظار نبود؛ اما نکته مناسب و مثبت

و آگاهی از وضعیت آبخیز، قطعاً با نگرش او به آبخیز دیگر متفاوت است. نتایج این عبارتی، نگرش کارشناس با توجه به تسلط شود. بهمی
ترین معضل فعلی در را مهم "ترویجی-آموزشی"های و پس از آن عامل "اقتصادی"های گو عاملپژوهش نشان داد که کارشناسان پاسخ

 همکاران و الیاسی(، 3040های براون )دانند. این نتایج با یافتهری میهای آبخیزداکردن پایدار در طرحنشدن آبخیزنشینان به مشارکتترغیب
( 3041پور جم و همکاران )( و صالح3041(، نور و همکاران )3041گلرنگ و همکاران )محمدی(، 3041موگس و آمسالوتای )مسرت (،3041)

های آبخیزداری را خود اجرا کنند، تا ضمن آبخیزنشینان، طرحیی فراهم آورد که ی مهم آن است که دولت باید زمینهخوانی دارد. نکتههم
داری و احیای آبخیزها نیز فعاالنه ترویجی، بتوانند در نگه -های فنیمندشدن از مزایای اقتصادی آن، با تکیه بر دانش بومی و آموزشبهره

 مشارکت کنند.
 شود: های آبخیزداری پیشنهاد میهای روستایی در طرحرکت پایدار جامعهیافتن به مشابا توجه به نتایج این پژوهش، موارد زیر برای دست

های داری طرحبرداری و نگههای تدوین، اجرا، بهرههای اقتصادی و معیشتی )اشتغال و کسب درآمد( آبخیزنشینان در رأس تمام مرحلهجنبه -
 آبخیزداری است و مدیران ستادی و اجرایی به آن توجه جدی کنند.

 ی آبخیزداری با درنظر گرفتن منافع اقتصادی آبخیزنشینان اجرا شود. های چندمنظورهرحط -
به نظرها و پیشنهادهای آبخیزنشینان توجه  های آبخیزداریطرحهای مختلف نیازسنجی، طراحی و اجرای در مرحلههای اجرایی دستگاه -

  کنند.
7 
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  کنند.

فازی به کارگرفته شد )جدول 9(.برای اولویت بندی کردن شــاخص ها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

وزن بهنجارشــده ی شــاخص ها )جــدول 9( نشــان می دهد که 
از دیــدگاه کارشناســان بیش تریــن و کم تریــن اولویــت تأثیر 
 به ترتیــب به شــاخص های »اقتصادی«، »آموزشــی-ترویجی«، 

»طراحی- اجرایی« و »اجتماعی« داده می شــود. مقدار نمایه ی 
ســازگاری )0/0916( در جدول 10 و کم تربودن این مقدار از 0/1 

نشان می دهد که سازگاری این نمایه پذیرفتنی است. 

دیدگاه کارشناسان در اولویت بندی عامل های مؤثر...
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دوره 32، شماره 3، شماره پیاپی124، پاییز 1398

نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش نشــان داد که نگرش کارشناســان پاسخ داده، 
به مشــارکت مــردم در طرح های مدیریت منابــع آب و خاک و 
آبخیزداری کاماًل مناســب و مثبت بود، کــه دور از انتظار نبود؛ 
اما نکته ی مهم آن اســت که نگرش افراد )حتی کارشناسان( به 
هر پدیده از عامل های مختلفي متأثر می شــود. به عبارتي، نگرش 
کارشناس با توجه به تســلط و آگاهی از وضعیت آبخیز، قطعاً با 
نگرش او به آبخیز دیگر متفاوت اســت. نتایج این پژوهش نشان 
داد که کارشناســان پاسخ گو عامل های »اقتصادی« و پس از آن 
عامل های »آموزشــی-ترویجی« را مهم تریــن معضل فعلی در 
ترغیب نشدن آبخیزنشینان به مشارکت کردن پایدار در طرح های 
آبخیــزداری می دانند. ایــن نتایج با یافته های بــراون )2010(، 
الیاسی و همکاران )2017(، مسرت موگس و آمسالوتای )2017(، 
محمدی گلرنگ و همــکاران )2017(، نور و همکاران )2018( و 
صالح پــور جم و همکاران )2018( هم خوانــی دارد. نکته ی مهم 
آن اســت که دولت باید زمینه یی فراهم آورد که آبخیزنشــینان، 
طرح های آبخیزداری را خود اجرا کنند، تا ضمن بهره مندشــدن 
از مزایــای اقتصــادی آن، با تکیه بر دانــش بومی و آموزش های 
فنــی- ترویجی، بتوانند در نگه داری و احیای آبخیزها نیز فعاالنه 

مشارکت کنند.
بــا توجه به نتایج ایــن پژوهش، موارد زیر برای دســت یافتن به 
مشــارکت پایدار جامعه های روســتایی در طرح های آبخیزداری 

پیشنهاد می شود: 
- جنبه های اقتصادی و معیشــتی )اشــتغال و کســب درآمد( 
آبخیزنشینان در رأس تمام مرحله های تدوین، اجرا، بهره برداری 
و نگه داری طرح های آبخیزداری است و مدیران ستادی و اجرایی 

به آن توجه جدی کنند.
- طرح هــای چندمنظوره ی آبخیزداری بــا درنظر گرفتن منافع 

اقتصادی آبخیزنشینان اجرا شود. 

- دســتگاه های اجرایــی در مرحله هــای مختلف نیازســنجی، 
طراحی و اجرای طرح های آبخیزداری به نظرها و پیشــنهادهای 

آبخیزنشینان توجه کنند. 
- به آبخیزنشــینان به طور مداوم آموزش هــای کاربردی داده، و 
آگاهی و دانش ایشان برای مشارکت واقعی و پایدار در طرح های 

آبخیزداری ارتقا داده شود.
در پایان بیان این نکته ضروری اســت که مشــارکت دادن واقعی 
آبخیزنشــینان و ذی نفعان در مرحله های مختلف پایش، مطالعه، 
نیازســنجی، اجرا و نگــه داری طرح های آبخیزداری باید ســبب 
تمرکززدایی از تصمیم گیری در مرکز اســتان ها )و گاه در تهران( 
 شــود، تا زمینه ی جلب اعتماد و مشــارکت فعــال مردم فراهم 
آید. به این منظور، ضرورت توســعه ی فعالیت سمن ها به منظور 
زمینه ســازی جلب اعتماد و مشــارکت فعال آبخیزنشــینان در 
طــرح های آبخیزداری، گامی مؤثر در بهبود دادن و پایدار کردن 

آبخیزها می باشد. 

سپاسگزاری
ایــن مقاله برگرفته از بخشــی از نتایج پــروژه ی تحقیقاتی ملی 
با عنــوان »اولویت بنــدی عوامل مؤثر بر عدم مشــارکت پایدار 
جوامع روســتایی در طرح های آبخیــزداری )مطالعه ی موردی: 
حوزه های آبخیز منتخب اســتان فارس(« )کد: 020-960479-

29-50-0( مصوب پژوهشــکده ی حفاظت خــاک و آبخیزداری 
اســت. نویســندگان بر خود فرض می دانند نهایت ســپاس خود 
را از حمایت هــای مادی و معنوی پژوهشــکده ی حفاظت خاک 
و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان فارس، کارشناسان اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان فارس، کارشناســان اداره ی منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان های فیروزآباد و میمند و آبخیزنشینان و بهره برداران 

آبخیز مرادآباد میمند اعالم کنند.
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Abstract
A lack of sustained enthusiasm for participation in watershed management by the rural communities constitute a 
deterrent for rehabilitation of our drastically disturbed watersheds. Therefore, it is necessary to find the reasons if 
the concerned authorities to encourage them to share the burden of conservation activities on the catchments they 
live on, or benefit from. To this end in this research was done the priority of the factors affecting the preventing 
sustainable participation of rural societies in watershed management projects from experts› viewpoints in 
Moradabad watershed of Meymand, in southwest of Fars province. The method of preparing and completing 
57 questionnaires was analyzed by T test, Analytical Hierarchy Process and Friedman nonparametric test. The 
results showed that from the viewpoint of experts in the Moradabad watershed of Fars province, the «economic», 
»educational-extension«, »design-executive« and »social« indicators, respectively, have the maximum and 
minimum priority of non-participation sustainable rural communities are in watershed management projects. 
Also, the most important sub-indicators on the lack of sustainable rural societies participation in the watershed 
management projects in this watershed are: «low income residents of the basin», «ignoring income for the people 
as a direct incentive to implement plans Watershed management», «lack of training residents of the basin regarding 
the plans and objectives» and «low level of literacy and awareness». The range of average ratings varies from 4.85 
to 8.25, so that the sub-indicator «low income residents of the watershed» with an average rating of 8.25 has the 
highest relative priority and «late return of watershed projects» with an average of 4.85 had the least relative priority 
in the lack of sustainable participation of rural societies in the watershed management plans in this watershed. This 
results could be used by the watershed projects planners for achieving the optimum results. It is suggested that the 
«activities of NGOs» and «training of exploiters», along with factors such as «implementation of multipurpose 
projects», taking in to account the interests of watershed dwellers in order to improve the economic conditions, to 
create the basis for trust and should be taken attract to active participation in the watershed management projects.
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