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 تشکر و قدردانی

محققین این پروژه وظیفه خود می دانند که از مراکز زیر که بدون کمک و مساعدت هاي آنها انجام این پروژه 
 امکانپذیر نبود تشکر و قدردانی نمایند:

کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه اي استان گیالن که حمایت هاي مالی را از محققین این پروژه به  -1
 آوردند و ضمناً اطالعات مورد نیاز را در اختیار محققان قرار دادند.عمل 

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گیالن که پیگیري هاي الزم در عقد قرار داد و پشتیبانی پروژه را به  -2
 عمل آوردند.

ی که در شهرهاي کانون حمایت و توسعه کشاورزي استان به جهت هماهنگی در برگزاري جلسات و سخنران -3
 مختلف ایفاي نقش نمودند.
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 چکیده
هاي قابل توجهی براي توسعه عملیات هاي گذشته شاهد صرف هزینهگیالن در شمال ایران در دهه استان

هزار هکتار از اراضی شالیزار بوده است. به منظور  200آب درسطح تقریبی برداري اززیرساخت در زمینه بهره
برداري  برداران آب و جلب مشارکت روستائیان و بهرهدستیابی به علل و عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در بهره

ماه در  9دتآب و در نهایت ارائه راهکاري مناسب، طرح پژوهشی جاري به مزراعی و باغی براي حفاظت از منابع
سهامی  آرشیو شرکتبه آوري اطالعات پروژه جمعو سطح شهرستان رشت به اجرا در آمد. براي عملیاتی کردن 

بخش هاي با مسئولین ترویجی  از طریق هماهنگینیز اطالعات مراجعه شد. قسمتی از  گیالن اي استانآب منطقه
ها که از و تکمیل مشخصات مندرج در پرسشنامهموزشی ي آهابرگزاري گارگاهستان رشت تهیه شد. آنگاه با شهر

برداران آب و میزان آگاهی آنها به الزامات این بخش و جمله شامل وضعیت شخصی و شغلی و درآمدي بهره
در کارگاه هاي آموزشی شد. ، اطالعات نهایی بدست آورده چگونگی جلب مشارکت براي حفاظت منابع آب

مرمت و  ،مردمی در جهت احداث ها و چگونگی مشارکتهش هزینه نهادهب، کاآحفاظت منابع نسبت به 
، سن، میزان پوشش اقدام شد. متغیرهاي مورد بررسی شاملتحت 4و  3بازسازي کانالهاي آبیاري و زهکشی درجه 

شامل کل آماري جامعهمندي و غیره بودند. آگاهی مردم از منابع آب، سطح سواد، نحوه و انگیزه مشارکت، رضایت
بردار طبق فرمول عمومی کوکران  بهره 386بود. تعداد  نفر 83413به تعداد رشتشهرستانهاي تابعه شاربین بخش

اطالعات  انتخاب شدند. به عنوان نمونه هاي تابعه شهرستانتفکیک هر یک از بخش ااي بو به روش تصادفی طبقه
ناپارامتري براي تجزیه و تحلیل  SPSSبراي تشکیل بانک اطالعاتی و نرم افزار  Excelآوري شده با نرم افزارجمع

. میانگین باشدسال می 45نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین سنی شاربین استفاده قرار گرفتند. مورد متغیرها 
 17و  33، 50ان به ترتیب هکتار و منابع آب مورد استفاده از رود خانه، کانال و آب بند 58/1سطح زیرکشت سرانه 

بدست  -140/0و  084/0درصد می باشد. ضریب همبستگی مردم روستایی با جوانان و ریش سفیدان به ترتیب 
). همبستگی معنی داري بین متغیر هاي سطح تحصیالت و نحوه مشارکت با میزان مشارکت p≥.٠٥/٠آمده است(

 ).   p≥.٠٥/٠نیز وجود داشت(
 گیالنسازمان آب منطقه اي مشارکت، حفاظت منابع آب، به تمایل : کلید واژه ها

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 کلیات -1
 مقدمه 1-1

اهمیت منابع آب و حفاظت از این مواهب خدادادي بر کسی پوشیده نیست. با توجـه بـه کمبـود منـابع آب و ضـرورت      
مدیریت این بخش جهت جلوگیري از استفاده بی رویه و کاهش سریع این منـابع و جلـوگیري از بحـران آبـی در سـال      

یکـی   مشـارکت مردمـی  نابع آب صورت پذیرد. و توسعه م حفاظتهاي آتی ضروري است تا مطالعه ویژه اي در زمینه 
کـه همیشـه توسـط     به ویـژه منـابع آب اسـت    ،ماده سازي منابع طبیعیآاز فاکتورهاي اصلی در توسعه پایدار حفاظت و 

مسـتلزم ایجـاد بسـترهاي مناسـب براسـاس شـرایط        مشـارکت مردمـی  کارشناسان مورد توجه بوده است. بهره گیـري از  
در ایـن بخـش،   توسعه پایـدار  است. استانی و محلی  ،ابعاد ملیتمامی در اداري  ساختارهاي اجتماعی و ویژگی  ،طبیعی

آنهـا تحقـق   با مشارکت گسترده مردم و با سـاماندهی یکپارچـه و هماهنـگ     آب بازسازي منابع وسازي تنها با جایگزین
رش و توسـعه فیزیکـی شـبکه هـاي آبیـاري و زهکشـی       در طی چند دهه گذشته در استان گیالن نسبت بـه گسـت  . یابدمی

اقدامات مؤثري صورت گرفته است. تعامل بین دستگاه هـاي اجرایـی و ذینفعـان و بهـره بـرداران آب بـراي واگـذاري        
مدیریت بهره برداري و نگهـداري از ابنیـه هـا و تأسیسـات شـبکه هـاي آبیـاري بـه مـردم و نهـاد هـاي مردمـی یکـی از              

کشوري است. مطالعه در چگونگی بهره گیري از تشکل ها و رهبران محلـی کـه بـه عنـوان آگاهـان      راهبردهاي اساسی 
سیاسی، اجتماعی در جوامع روستایی، بخشی از تبیین دالیل و ضمانت همکاري در پروژه ها و تأسیسات آبی می باشـد  

قـش بسـزایی در توسـعه اقتصـادي و     تأمین آب به عنوان یک وظیفـه حـاکمیتی ن  تا زمینه هاي مشارکت را فراهم نماید. 



اجتماعی کشور دارد. به ویژه تأمین آب زراعی که بیشترین مصرف در بین مصرف کنندگان آب تولیدي را در بـر مـی   
گیرد که نیازمند توجه خاص می باشند. موفقیت در چنین پروژه هـایی مسـتلزم جلـب توجـه بهـره بـرداران و مشـارکت        

یري اولیه و ثانویه می باشد. علیرغم اجراي طرح هاي مختلف جلب مشارکت بهـره  مردمی در مراحل مختلف تصمیم گ
برداران در اجراي پروژه ها مثل طرح شبکه سد علویان مراغه و طرح شبکه سد ستارخان اهر و همچنین بهره بـرداري از  

میم گیري ایـن پـروژه   شبکه آبیاري و زهکشی استان قزوین، نتایج قطعی از نقش مشارکت مردم در مراحل مختلف تص
مختلف کاشت و داشـت   ها کمتر در دست است. هر چند در استان گیالن، مشارکت سنتی چون یاور رسانی در مراحل

و برداشت شالی و الیروبی انهار سابقه طوالنی دارد. اما مشارکت به شکل جدید تا کنون توسعه قابـل تـوجهی را در بـر    
ویتنام، چین، پاکستان، مصـر، سـودان،    ی مثل هند، سریالنکا، اندونزي، فلیپین،نداشته است. در حال حاضر از کشورهای

، 37، 6مکزیک، کلمبیا و زیمباوه گزارش هاي مفیدي در دست می باشد که می تواند مورد بهـره بـرداري قـرار گیـرد(    
 ).56و  54، 50، 46

ن)، خوزستان(بهبهان) کارهایی در خصوص در استان هاي قزوین، آذربایجان شرقی(گرمی و پارس آباد)، تهران(ورامی
). لکن 12جلب مشارکت مردمی براي حفاظت منابع آب صورت گرفته که نتایج رضایت بخشی گزارش شده است(

در خصوص شرایط آب و هوایی گیالن با تولید برنج تک محصولی که آب سطحی در آن نقش اول را ایفاء می کند 
 تحقیقی انجام نشده است.

مقوله مشارکت مردمی در پروژه هاي حفاظت از منابع آب می توان به چند نکته اشاره نمود. نقـش و میـزان    در ارزیابی
تاثیر مردم و نهاد هاي مردمی به لحاظ نوع کمک هایی که مـی تواننـد ارائـه دهنـد بسـتگی بـه تبیـین دالیـل و ضـمانت          

ه مالی ضعیفی برخوردارنـد در صـورت توجیـه پـروژه     همکاري در پروژه ها و تأسیسات آبی دارد. روستاییانی که از بنی
هاي آبی در امکان افزایش بازده اقتصادي خانوارها از جمله افزایش تولید محصـوالت غـذایی و ایجـاد درآمـد جنبـی،      

 به مراتب تمایل بیشتري به همکاري به صورت یدي در پروژه ها از خود نشان خواهند داد.  
رهبران محلی به عنوان آگاهان سیاسی، اجتماعی در جوامع روستایی و سنتی که عموماً هدایت نسبی رفتار هاي جوامـع  
روستایی را به عهده دارند مـی تواننـد زمینـه هـاي مشـارکت و همکـاري مـردم را در پـروژه هـاي آبـی فـراهم نماینـد.             

ضی، کاهش تخریب تأسیسات آبی و افـزایش اشـتغال را   مشارکت هاي مردمی در نهایت افزایش تولید، یکپارچگی ارا
 به همراه خواهد داشت.    

 منابع آب اهمیت 1-2
آب از جمله موثرترین و کارآترین عوامل در بقاي بشر محسوب می شود که اهمیت آن در نگرش جدید جهانی، به 

ایش است. محدودیت مطلق این ماده اجتماعی و نیاز اولیه انسان مرتباً درحال افز -عنوان یک کاالي مهم اقتصادي
حیاتی به عنوان یک منبع تجدید شونده و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از اراضی کشور در مناطق خشک و نیمه 
خشک، موجب گردیده بخش کشاورزي هر روز با محدودیت بیشتر منابع آب مواجه باشد. لذا با توجه به شرایط 



ریزي در زمینه حفظ و نگهداري از منابع آب براي توسعه کشور امري حیاتی اقلیمی خشک ایران، پژوهش و برنامه 
میلی متر است، که معادل یک سوم متوسط  250محسوب می شود. کشور ما داراي متوسط بارندگی ساالنه حدود 

درصد آن در بخش کشاورزي مصرف می  90بارندگی جهانی است. از میزان کل آب مصرفی در کشور، بیش از 
درصد مصرف آب در بخش کشاورزي بعلت شیوه هاي غلط آبیاري هدر می رود که  65عالوه بر آن، بیش از شود. 

بخشی از این آب هاي هدر رفته عالوه بر شستن کودهاي شیمیایی محلول و بردن آنها به عمق زمین، موجب آلودگی 
 آبهاي زیرزمینی نیز می گردد.

 اسی روبرو است:بطور کلی بخش آب در ایران با سه مشکل اس
 توزیع نامناسب مکانی -1
 توزیع نامناسب زمانی  -2 

 خشکسالی هاي پی در پی  -2
بنابراین با نگاهی به عدم تعادل عرضه و تقاضا و قرار گرفتن آب در یک وضعیت بحرانی، شواهد موجود بازگوي آن 

ره برداري مناسب انجام است که از آب موجود چه در بخش آب هاي سطحی و چه در بخش آب هاي زیرزمینی، به
نمی گیرد. در این راستا یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردي آب کشور برقراري تعادل بین تقاضاي آب و 

 منابع موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد. 
 

 مشارکت و طرح هاي تأمین آب  1-3
شده و سرمایه گذاري هاي کالن در اجراي  یگانه راه تضمین بلندمدت براي سودمندي از فعالیت هاي برنامه ریزي

طرح هاي تأمین آب و احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی و بکار گیري تکنولوژي هاي نو جهت پاسخگویی به 
انواع نیازهاي آبی در هر زمان و مکان و با هر کمیت و کیفیتی گسترش و تحکیم زمینه مشارکت آگاهانه مردم در 

ت. مفهوم مشارکت در دیدگاه هاي توسعه اي به گونه اي است که تصمیم گیران بهره برداري و مصرف آب اس
سیاست ها می بایست مجري ایده هاي بهره برداران اصلی باشند. این تغییرمفهوم یک پارادایم اساسی براي آغاز، انجام 

و همتی راسخ براي  و استمرار حرکت هاي توسعه اي محسوب می شود. براي جهت گیري این پارادایم نیاز به عزم
 بستر سازي فرهنگی دارد.

مشارکت فرآیندي است که به افراد ذینفع فرصت قدرت اظهار نظر داده و نظرات آنها را در مراحل برنامه ریزي و 
اجرا دخالت می دهد. در این فرآیند هزینه ها و منافع حاصل از اجراي برنامه بین تمام افراد تقسیم شده و امکان 

ائی برنامه هاي توسعه اي را فراهم می آورد. گرفتن نتایج مثبت و شیرین از مدیریت بهره برداران آب افزایش کار
منوط به مشارکت دادن آنان در این امر است. حضور بهره برداران آب موجب می شود تا آنان داوطلبانه و آزادانه 

ه مراکز تصمیم گیري ارائه نمایند. از طرفی اطالعات و اندیشه هاي خود را حول مسائل و مشکالت از سطح پایین ب



مشارکت به عنوان یک حق اساسی موجب توانا سازي بهره برداران آبی در یک ناحیه روستایی می گردد. بنابراین 
براي به رسمیت شناختن و رعایت جایگاه کشاورزان در فرآیند پژوهش و توسعه، ایجاد یک تحول در ابعاد 

افراد دست اندرکار و سازمان هاي متولی امر ضروري می باشد. لذا عمده فعالیت هاي  شخصیتی، تخصصی و سازمانی
 پژوهشی در عرصه حفاظت منابع آب می بایست بر اساس نیازها و تقاضاهاي مردم بهره بردار صورت پذیرد.

 توسعه پایدار و  منابع آب 1-4
نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه اي، ملی و بین المللی 
پذیرفته شده است. روستا مکانی است که شغل اکثریت افراد، کشاورزي بوده و کشاورزي مبنا و پایگاه اقتصادي، 

کشاورزي بر پایه دو منبع تعیین کننده آب و خاك  اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی هر کشاورز محسوب می گردد.
استوار است. کشاورز بعنوان عامل و فاعل اساسی با مدیریت بهینه این دو منبع می تواند میزان برخورداري خود را از 

و  مقوله مدیریت پایدار منابع آبآنها افزایش دهد و اعتبار اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و قدرت خود را تعیین کند. 
خاك به عنوان یکی از راهکارهاي توسعه یکپارچه روستایی و جلوگیري از تشدید فرآیند تخریب و فرسایش خاك 

 ).33می باشد. که مبتنی بر اصل مشارکت و همیاري بهره برداران روستایی است(
وجه دقیق به آب و خاك به عنوان منابع پایه فعالیت هاي کشاورزي در مناطق روستایی کشور محسوب می شود، ت

روند تخریب موجود در اثر استفاده بی رویه و غیر مجاز از زمین هاي کشاورزي و جنگل ها و عدم رعایت اصول 
مرتعداري که سبب فرسایش خاك و تولید رسوبات در رودخانه و دریا شده، تأ کید بر لزوم حفاظت و پایداري این 

موضوع مدیریت پایدار منابع آب توسط  1977ولین بار در سال منابع خدا دادي بیش از گذشته اهمیت یافته است. ا
نیز رسماً در دستور کار کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست قرار  1992سازمان ملل مطرح شد و در سال 

 ).11گرفت(
 

  و امنیت غذایی  منابع آب 1-5
توسعه روستایی را بدنبال دارد. از توسعه منابع آب و خاك، مبناي توسعه کشاورزي است و توسعه کشاورزي نیز 

طرفی امنیت غذایی از طریق ایجاد توازن پایدار بین خودکفایی و ایجاد درآمد و اشتغال به منظور کاهش فقر در 
نواحی روستایی با حفاظت از منابع آب و محیط زیست گره می خورد. لذا توسعه پایدار کشاورزي در یک ناحیه 

ي جامع نگر در نظام برنامه ریزي( تصمیم گیري، اجرا، نظارت و ارزشیابی) و ایجاد ساختار روستایی، نیاز به راهبردها
مناسب مدیریت روستایی از طریق نهادینه کردن مشارکت مردمی در دارد. بدیهی است نهادینه کردن مشارکت 

ساسی در امنیت غذایی کشاورزان در حفاظت از منابع آب و ایجاد توازن بین خود کفایی و محیط زیست، دو رکن ا
 به شمار می رود. 

 مفهوم مشارکت 1-6



مشارکت در ادبیات و فرهنگ توسعه یکی از واژه هاي کلیدي محسوب می شود. مشارکت عبارت از حساس سازي 
) مشارکت Mikkelsen, T,1997Bمردم جهت افزایش قدرت و توانایی پذیرش پروژه هاي توسعه اي است. میکئلسن (

تغییرات تعیین شده توسط مردم را معنی می کند. با توجه امور مربوط به خود می داند و وطلبانه مردم در را مداخله دا
به تنوع عوامل موثر در مشارکت روستاییان که تحت ویژگی هاي فردي، عوامل اقتصادي، آموزش و ترویج قرار می 

که مشارکت نهادینه و مستمر روستاییان در گیرد، مفهوم مشارکت را تا حدودي محدود می کند. این در حالی است 
نظارت و مدیریت منابع آب و خاك، یکی از چالش هاي اساسی کشور بوده و پاسخ به این سئوال که چگونه بستر 
مشارکت هاي نهادینه شده تحقق می یابد و چه دیدگاهی زمینه ساز است، آسان نیست. در صورتیکه موفقیت در 

ك در شرایط روستایی در گرو بررسی میزان تأثیر عواملی است که در پیشبرد فعالیت پروژه هاي مدیریت آب و خا
 ).14هاي مشارکتی تعیین کننده است و شناسایی این عوامل موضوع مطالعه جاري می باشد(

آب به عنوان مهمترین و محدود کننده ترین نهاده تولید در کشاورزي شناخته شده و در حال حاضر منابع آب کشور 
ر حال بحرانی به سر می برد. است. کمبود آب، عدم انسجام شبکه هاي مدیریت منابع آب، کاهش منابع مالی د

اختصاص داده شده، فقدان آگاهی در تصمیم گیرندگان و کشاورزان، چالش هاي پیشروي کشور است. بهره گیري 
اهبردي ترین فعالیت ها در از مشارکت روستاییان و گسترش فرهنگ مصرف صحیح آب در کشاورزي یکی از ر

توسعه پایدار روستایی است و تحقق این امر منوط به ایجاد تشکل هاي مردم نهادي است که بر اساس نیاز و توانایی 
 ).  32و 15هاي روستاییان شکل می گیرد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم



 محدوده مورد مطالعه -2
 رشت و حوزه هامشخصات جغرافیایی شهرستان  2-1

کیلومتري شمال غربی تهران واقع شده  325کیلومتر مربع و به مرکزیت شهر رشت در  14711استان گیالن به وسعت 
یکی از پرتراکم ترین استان هاي کشور می ) 1385نفر( برآورد سال  2،015،091است. این استان با جمعیتی بالغ بر 

دقیقه عرض شمالی واقع شده و با مساحت  16درجه و  37طول شرقی و دقیقه 36درجه و  49شهرستان رشت در باشد. 
هاي آزاد قرار دارد. این کالنشهر  متر باالتر از سطح آب 5کیلومتر مربع در زمینی مسطح و هموار به ارتفاع  136

گلستان) اي دریاي خزر(گیالن، مازندران و  ترین شهر شمال ایران در بین سه استان حاشیه بزرگترین و پرجمعیت
شهرستان است.   نفر بوده 698،014جمعیت شهرستان بالغ بر 1390شود بر اساس سرشماري رسمی در سال محسوب می

شهر به اسامی خشکبیجار، خمام، رشت، سنگر، کوچصفهان و  6رشت مرکز استان و در محدوده شهرستان مزبور 
 8405/43883آبادي تشکیل شده اند. شهرستان رشت با  319دهستان مشتمل بر 18لشت نشاء قرار دارند. که جمعاً از 

نفر شارب  بزرگترین سطح زیرکشت را بین شهرستان هاي استان گیالن دارا می  83413هکتار اراضی شالیکاري و 
 ، ).2،27(باشد

 آب و هواي استان گیالن 2-2
چنین آب و هوایی مشاهده آب و هواي استان گیالن به معتدل خزري معروف است که در هیچ جاي دیگر کشور 

شود. دو عامل جغرافیایی سبب ایجاد این وضع خاص اقلیمی شده است. یکی از این عوامل، پستی فوق العاده  نمی
هاي ساعت  اي خزري می باشد که معموالً در جهت عکس عقربه سواحل دریاي خزر و عامل دیگر بادهاي منطقه

آیند. بر اساس آمارهاي منتشر شده از  غالباً از مغرب به وزش در میجریان پیدا کرده و در سواحل جنوبی کاسپین 
سوي سازمان هواشناسی، کمترین بارندگی در فصل تابستان در ماه مرداد و بیشترین باراندگی در فصل پائیز به ویژه ماه 

ان، دي، بهمن و اسفند هاي فروردین، آب ها ماهباشد. ولی این امر ثابت نیست و در بعضی از سال هاي مهر و آبان می
داراي بیشترین میزان بارندگی در سال نیز گزارش شده است. در تمام طول سال به علت واقع شدن مراکز پر فشار در 

وزد، اما در فصول سرد سال  مناطق سیبري و قطب شمال، جریانات هوا و باد سرد از سمت شمال به استان گیالن می
ر در سطح زمین در منطقه دریاي سیاه و یا شمال عراق و یا در شرق ترکیه، جهت فشا گاهی به علت استقرار مرکز کم

باد "یابد و پدیده فون یا  وزش باد تغییر نموده و به صورت غیر متعارف از جنوب غربی به سوي گیالن جریان می
ه و دماي دشت هاي وزید آورد. این بادهاي گرم و خشک از جنوب و جنوب غربی به منطقه گیالن  را پدید می "گرم

دهد. این  درجه سانتیگراد افزایش می 20منتهی به ساحل بویژه شهرستان رشت را در کمتر از چند ساعت به بیش از 
 ).27یابد( پدیده معموالً با بارش باران و گاهی برف خاتمه می

گیرد با ویژگی یک توده  یهاي پوشیده از برف و یخ سیبري شکل م مرکز پر فشار سیبري که در ابتدا بر روي سرزمین
شده و از جنوب روسیه  هاي پائین تر جغرافیایی کشیده  هواي سرد و سنگین در فصول سرد سال تا اوایل بهار به عرض



هاي وسیعی از کشور از جمله استان گیالن را تحت تاثیر  شود و بخش و از نواحی شمال شرقی کشور وارد ایران می
سال ها این سامانه با هواي پرفشار و سرد اروپایی ادغام شده و ضمن همراهی جریانات  دهد. در بعضی از خود قرار می

 شود.  هاي سنگین برف در شهرستان می ناپایدار در تراز میانی جو، منجر به بارش
باشد.  میلیمتر می 1359آب و هواي شهرستان رشت معتدل و مرطوب بوده و میانگین ساالنه بارندگی در این شهرستان 

میلیمتر و پرباران ترین سال مربوط به  8/957ه.ش با  1351سال اخیر  مربوط به سال  50باران ترین سال در طی   کم
باشد  روز می 138گردد. تعداد روزهاي بارندگی در شهرستان رشت  میلیمتر بارندگی برمی 6/1967ه.ش با  1352سال 

ثبت  1362مهر  19میلیمتر در تاریخ  170به میزان  ساعت در مدت آماري ثبت شده، 24و حداکثر بارندگی در 
هاي پرفشار شمالی  ها در رشت بر پایه رژیم بارشی سواحل دریاي کاسپین، عمدتاً متاثر از سامانه است. بارندگی شده

 ).27است(
برودت افتد و اگر هم  هاي سنگین کمتر اتفاق می بر اثر تعداد کم روزهاي یخبندان در شهرستان رشت، ریزش برف

هوا باعث نزول برف شود، پایداري آن درازمدت نیست. نتیجه آمارگیري در مورد ریزش برف در شهرستان رشت 
روز در بقیه  1روز در اسفند و  2روز در بهمن و  2روز در دي و  2روز ( 7دهد، که به طور متوسط در سال  نشان می

ارد استثنایی نیز مشاهده می گردد که تحت تأثیر سرماي قطبی است. با وجود این آمارها، مو هاي سال) برف باریده ماه
گیرد و منجر به برف هاي سنگین در زمستان هاي سرد  مرکز پرفشار سیبري یا مراکز پرفشار قطبی روسیه قرار می

ز یکی ا 1383متر می رسید. برف بهمن ماه  2می گردد که ارتفاع آن به بیش از  1386و  1383، 1350، 1328سالهاي 
هاي زیادي به اماکن مسکونی، کارخانجات و  هاي اخیر بوده که خسارت بی سابقه ترین بارش سنگین برف در دهه

بهمن  23بهمن آغاز شد و تا بامداد روز جمعه  18مراکز عمومی وارد ساخت. بارش این برف از شامگاه روز یکشنبه 
 متر می رسید.  2منابع خبري ارتفاع آن به بیش از  ٔادامه داشت و به گفته

و میانگین  6/20درجه سانتیگراد و میانگین ساالنه حداکثر دماي هوا  9/15میانگین ساالنه دماي هوا شهرستان رشت، 
سانتیگراد است.   درجه 3/9رسد. اختالف حداکثر و حداقل دماي ساالنه  درجه سانتیگراد می 3/11ساالنه حداقل دما به 

و حداکثر دماي گزارش شده  1350بهمن  14درجه در  -18و  1342دي  30در  درجه -19حداقل دماي گزارش شده 
 ).27باشد( می 1375شهریور  23درجه در  40
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 ) تعداد نمونه ها برحسب سطح زیر کشت و شاربین به تفکیک شهر1جدول (
 تعداد نمونه تعداد شاربین سطح زیر کشت نام شهر ردیف

 41 10400 6400 خشکبیجار 1

 71 18700 16800 رشت 2
 90 19000 9700 لشت نشاء 3

 61 12200 8800 خمام 4
 60 12300 8800 کوچصفهان 5
 50 10600 8300 سنگر 6

 373 جمع نمونه
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 ) توزیع پرسشنامه به تفکیک دهستان مطالعه موردي شهرستان رشت2جدول (

 جمع تعداد پرسشنامه دهستان نام شهر ردیف

 نوشر خشکبیجار 1
 حاجی بکنده

21 
20 

41 
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 الکان رشت
 بلسبنه

 پیربازار
 پسیخان
 مرکزي

4 
10 
28 
22 
7 

 
 
71 
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 جیرهنده لشت نشاء
 باالگفشه
 زیباکنار

26 
23 
41 

 
90 

 چوکام خمام 4
 چاپارخانه
 کته سر

17 
18 
26 

 
61 

 لولمان کوچصفهان 5
 کنارسر
 بلسبنه

34 
16 
10 

 
60 
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 اسالم آباد

22 
28 

50 
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 فصل سوم
 
 مواد و روش ها -3
 روش تحقیق  1 -3

ها و مدارك اي و اسنادي پرداخته شد که بر اساس آن  گزارشدر ابتداي اجراي این پروژه  به مطالعات کتابخانه
اهداف طرح، پرسشنامه تهیه و تدوین گردید. مرتبط با اهداف این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس 

با هماهنگی مسئولین محلی سازمان آب ، آبیاران، دهیاران، مدیران جهاد کشاورزي شهرهاي مورد مطالعه و اعضاي 
هاي آموزشی گردید. در مطالعه جاري شورا هاي اسالمی و معتمدین محلی اقدام به تکمیل پرسشنامه و برپایی کارگاه

نحوه مشارکت،  تعداد افراد میزان آگاهی مردم از منابع آبی،  ، سطح تحصیالت، سطح زیرکشت، سنمتغیرهاي 
گیري و بر اساس طیف لیکرت مورد اندازهانگیزه و نحوه مشارکت و رضایتمندي خانوار، نقش دستگاه اجرایی، 

 بررسی قرارگرفتند. 

نمونه مورد  386بود که  تعداد  شهرستان رشتهاي تابعه نفر از بخش  83413شامل کل شاربین به تعداد جامعه آماري 
 Aانتخاب گردید که مقدار  )/1963Cochran, W. G.  ،()1-/N))(A1+(1n=A(نیاز بر اساس فرمول عمومی کوکران 

می باشد. این تعداد نمونه به روش تصادفی ناحیه اي و با تفکیک از هر یک از بخش هاي تابعه انتخاب  2pq/d2t برابر
فقره از پرسشنامه ها پس از جمع آوري اطالعات  373فقره پرسشنامه بین بهره برداران آب، تعداد  386دند. با توزیع ش

 Spearman(روش ناپارامتري با ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه به  دریافت شد.

Correlation( با استفاده از نرم افزار آماري SPSS  .میزان به روش ناپارامتري مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند
مشارکت از دیدگاه بهره برداران تحت عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار 

و گرفت. مقیاس هاي اندازه گیري براي سنجش و طبقه بندي متغیرهایی مثل تمایل به مشارکت، میزان تحصیالت 
 میزان اشتغال بر اساس طیف لیکرت انجام شد. 

 مرور منابع 3-2
 ) در یک بررسی با عنوان توسعه مدیریت منابع آب با مشارکت بهـره بـرداران اسـتان قـزوین، اعـالم کـرد      1390قاسمی(

 جلب مشارکت مردمی در اجراي طرح ها تضمین موفقیت عملـی آنهـا را بـدنبال دارد. اکثـر متخصصـان توسـعه بـراین       
نکته پاي می فشارند که هیچ طرح و برنامه اي بدون مشارکت به موفقیت نخواهد رسید. این محقق بر اساس یافتـه هـاي   



خود، مشارکت را یک ضرورت براي حیاتی ترین منابع کشور یعنی آب قلمداد می کند. مدیریت یکسویه دولتـی طـی   
در چنین سیستمی، با گـذر زمـان موجـب از دسـت رفـتن      سالیان گذشته در شبکه هاي آبیاري و فقدان بهره وري کافی 

 عمر مفید بسیاري از ابنیه ها و تأسیسات آبی شده است.  
را  "دخالت مردم در توسـعه و تکامـل زنـدگی و محـیط زیسـت خـود      "در تعریف مشارکت عبارت  )FAO, 1989(فائو

آیندي است که بوسیله آن گروه هاي مخاطـب  اعتقاد دارد، مشارکت اجتماعی فر )Paul, S. 1987( ارائه می کند. پائول
 و بهره بردار براي افزایش رفاه، درآمد، رشد شخصیت و خود اتکایی و سایر ارزش ها بهره می گیرند.  

می گوید اهمیت مشارکت در طراحی و اجراي پروژه ها بـا اهـدافی روشـن و مـرتبط بـا       )Uphoff, N., 1985( آپهوف
 بل انکار است.   انتظارات و پذیرش مردم غیر قا

) اعتقاد دارد علیرغم مفاهیم متفاوت ارایه شده از مشارکت، یک وجه مشترك در همه آنها به روشنی بیـان  1383فمی (
مردم است. درك مجریان از شناسایی روش هاي مناسب ارتقاي مشارکت و نظارت بر رونـد   "قدرت"شده است و آن 

ن محقق در خصوص معایب فعالیت هاي مشـارکتی مـی   تغییرات آن در طول برنامه از اهمیت زیادي برخوردار است. ای
گوید در عین حال که افزایش انتظارات را به دنبـال دارد در صـورت عـدم تـأمین تقاضـاها و نیازهـا و همچنـین امکـان         

 دخالت افراد کم تجربه و اَبله و گاه مخالفت بدلیل آگاهی ناقص برخی افراد موجب تأخیر در اجراي پروژه گردد.   
در خصوص مزایاي مشارکت به افزایش کارایی، اثر بخشی، خود اتکایی یا شکست ذهنیـت  ) Oakley, P. 1991(اوکلی

 وابستگی، افزایش اعتماد به نفس مردم، گسترش برنامه و پایداري در حمایت نظام خدماتی اشاره می کند.  
عـات جـامع از نیازهـا و مشـکالت     اعتقاد دارد مشارکت روستایی سبب دسترسـی بـه اطال   )Uphoff, N., 1985( آپهوف

مردم، دریافت بازخورد قابل اعتمادتر از اقدامات و برنامه هاي دولت، امکـان سـازگاري و مطابقـت برنامـه بـا شـرایط و       
نیازهاي مردم همراه با افزایش کارایی، اسـتفاده بهینـه از دانـش فنـی و امکانـات بـومی و در نهایـت اسـتفاده مناسـب از          

 نگهداري عرصه ها توسط مردم می گردد.  تسهیالت دولتی و 
) در بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت روستائیان همبسـتگی مثبـت و معنـی داري بـین میـزان آگـاهی       1381متولی(

مردم از ماهیت طرح هاي منابع طبیعی، سن، سواد، شغل، درآمد و نقش رهبران محلی با میزان مشـارکت روسـتائیان در   
ش نمود. در این بررسی به مشارکت مردم در موفقیـت طـرح هـاي بیابـان زدایـی اشـاره شـده        طرح هاي مشارکتی گزار

است. در نتایج این تحقیق توصیه شده است که هدف اصلی مشـارکت روسـتائیان در طـرح هـاي منـابع طبیعـی بایـد بـه         
 طرح ها مد نظر باشد.  کارگیري استعدادها، خالقیت ها و امکانات مردمی به منظور انجام سریع و دقیق در اجراي 

) در تحقیقی تحت عنوان مشارکت هاي مردمی و منشأ تحول در استان سیستان و بلوچسـتان بـه بررسـی    1381خوبفکر (
آثار اجتماعی ناشی از اجراي فعالیت هاي آبی در حوضه تفتان پرداخت. در این تحقیق عالوه بر آثـار مشـارکت مـردم    

ش و رفتـار مـردم در توسـعه منـابع و افـزایش درآمـد و مانـدگاري روسـتائیان در         در اجراي طرح هاي آبی به تغییر نگر
روستاها نیز تآکید شده است. در این بررسی به مشارکت مردم در اجراي فعالیت هاي آبی در سطح حوزه ها در جهـت  



ئیان گـزارش  سرعت بخشیدن روند اجرایی، کاهش هزینه ها، اشتغالزایی و جذب سـرمایه هـاي مـادي و معنـوي روسـتا     
 شده است. 

) در تحقیقی با عنوان مشارکت مهمترین خـط مشـی توسـعه شـهري و روسـتایی، اعـالم کـرده کـه بـراي          1382گنجی (
دستیابی به توسعه متوازن، مطلوب و همه جانبه، مشارکت روستائیان مـوثرترین و مهمتـرین عامـل در توسـعه اقتصـادي،      

یرد. او در نتایج بررسی هاي خود تاکیـد نمـوده اسـت کـه بـدون مشـارکت       اجتماعی و فرهنگی باید مورد توجه قرار گ
مردم، پیشرفت هاي اقتصادي، صنعتی و کشـاورزي تحقـق واقعـی خـود را نخواهـد یافـت. بهـا دادن بـه مـردم در تمـام           

شـارکت  مراحل برنامه ریزي، اجرا و نظارت بر پروژه هاي آبخیز داري منجر به ایجاد احساس امنیت روحـی و روانـی م  
کنندگان می گردد. لذا تمایل مردم به مشارکت با دولـت در پـروژه هـا در توسـعه فعالیـت هـاي تولیـدي و اقتصـادي و         

 عمرانی را دو چندان خواهد نمود.  
) در تحقیقی با عنوان نقش عوامل آموزشی و ترویجـی در جلـب مشـارکت روسـتائیان بـراي      1383محبوبی و شریعتی (

یعی، به جلب مشارکت روستائیان با روش هایی نظیر کالس هاي آموزشی و ترویجی، نشـریات و  حفظ و احیاء منابع طب
جزوات و برنامه هاي رادیویی و تلویزیون و استفاده از رهبران محلی اشاره نموده اند. در این بررسـی بـه نقـش دو گانـه     

دن بـه آنهـا منجـر بـه عامـل احیـاء و در       روستائیان تحت شرایطی اشاره شده است به طوري که توجـه بـه مـردم و بهـا دا    
صورت عدم توجه به عنوان عامل تخریب عمل می کنند. با توجه به هزینـه هـاي سـنگین، بـدون مشـارکت فعـال مـردم        

 بهره بردار، حفاظت از منابع آب امکان پذیر نخواهد بود.  
منـابع طبیعـی، الگوهـایی ازپـروژه     در تحقیقی با عنوان مشـارکت مـردم در مـدیریت     Mikkelsen, B. 1997)( میکئلسن

هاي آبی در کشور هند را به تصویر کشیده است. این محقق اشاره نموده اسـت کـه در حـال حاضـر در کشـور هنـد در       
چندین منطقه از عرصه هاي منابع طبیعی اجراي پروژه هاي توسعه اي با مشارکت و همکاري مـردم بـه خـوبی پیشـرفت     

ار گیري روش هاي مناسب جلب مشارکت و همکاري مردم روسـتایی در پـروژه هـاي    داشته است. او به چگونگی به ک
 توسعه روستایی نیز اشاره می کند.  

در تحقیقی با عنوان نقش تشکل ها در جلب مشـارکت کشـاورزان در اجـراي پـروژه هـا و       (Cleaver, F.2000)کلیور 
برنامه هاي توسعه اي، گروه ها و تشکل هاي مردمی را به عنوان یک عامل بسیار مهـم در فرهنـگ توسـعه روسـتایی   و     

ی در عرصه فعالیت مـدیریت  مدیریت منابع طبیعی اشاره می کند. بسیاري از سیاستگذاران هم به نقش تشکل هاي مردم
منابع طبیعی براي برنامه هاي توسعه اي اعتراف نموده اند. این محقق اشاره می کند برخی کشـورها در زمینـه نظـارت و    

 مشارکت بهره برداران روستایی از منابع طبیعی در قالب تشکل ها نتایج مفیدي را تجربه کردند.   
می کنـد در طـی چهـل سـال گذشـته ایـن واقعیـت آشـکار شـده اسـت کـه            اشاره  )(Mikkelsen, T.2000تاژ میکئلسن

حفاظت از منابع با همکاري افراد و جوامع محلی و روستایی بسیار کارآمد تر و اثربخش تر می باشد. این محقـق تأکیـد   
و  می کند که مشارکت و همکاري مردم محلی ضمانت اجرایی مناسبی براي حفاظـت و بهـره بـرداري از منـابع طبیعـی     



آبی است. او توصیه می کند که دولـت هـا بـا حمایـت هـاي سیاسـی خـود از طریـق تشـکیل و توسـعه بخـش خـدمات             
 روستایی می توانند به اهداف فوق دست یابد.    

) در تحقیقی تحت عنوان جایگاه مردم در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر محوریت انسان در توسعه 1386افتخاري(
ندي روستاییان با رویکرد مشارکت مردم و نهاد هاي محلی در چار چوب جامعه محلی به عنوان یک به تأمین رضایتم

 ضرورت تام و جزء اصلی توسعه اشاره نموده است.

در یک مطالعه به بررسی چگونگی حفاظت از آب و ) Napier, Ted. L. and Silvana M, 2002( سیلوانا وناپیر 
رزي در عرصه روستایی پرداختند. آنها نیز تأکید داشته اند یکی از موفقیت ها در خاك براي سیستم هاي تولید کشاو

بهره برداري و حفاظت از آب و خاك در نواحی روستایی مشارکت دادن مردم در برنامه ها و سیاست گذاري ها می 
 باشد.

ن اسـتان قـزوین، اعـالم کـرد،     ) در یک بررسی با عنوان توسعه مدیریت منابع آب با مشارکت بهره بـردارا 1390قاسمی(
از توانمندیها وظرفیت هاي مشارکت مردمی براي اداره و بهره برداري بهینـه و نگهـداري اصـولی یـک سیسـتم      استفاده 

نسبتاً بیولوژیک چون منابع آب وخاك ضروري است. در حال حاضر در بسـیاري از کشـورهاي توسـعه نیافتـه و ایـران      
ام اجتماعی حاکم بر عرصـه هـاي کشـاورزي، اداره منـابع آب زراعـی بـا مـدیریت        بدون توجه به فرهنگ عمومی و نظ

متمرکز دولتی و اعمال سیستم حاکمیتی وارباب رجوعی انجام می شود که منجر به کاهش بهره وري از منـابع آب و نـا   
 کارآمدي اقدامات دولتی شده است.

ب، ایجاد ظرفیـت و نهـاد سـازي بـراي پـذیرش مسـؤلیت       اولین گام در نظام مدیریت مشارکتی براي حفاظت از منابع آ
هاي جدید توسط بهره برداران است. ایـن اقـدام در قالـب برنامـه ریـزي و بهـره بـرداري و در صـورت لـزوم بازسـازي           
تأسیسات منابع آب توسط آب بران امکانپذیر می باشد. این محقق نتیجه گرفتـه اسـت کـه مشـارکت در هـر عرصـه اي       

 همان عرصه است. پیش نیاز توسعه
با توجه به تجارب موجود، بستر سازي جلب مشارکت مردم در زمینه حفاظت و بهره برداري بهینه از منـابع آب بسـتگی   

 به دو عامل اساسی و مهم دارد:
 شفافیت قوانین ومقررات توأم با ارایه آیین نامه هاي اجرایی مشارکت جویانه -1
 ه هاي اجرایی به عنوان محور عملیاتی برنامه هاي اجرایی پذیرش نهاد هاي مردمی توسط دستگا -2

حفظ منـابع آب ضـروري اسـت و اگـر مـردم در       ندتصریح کرد) با تأکید بر یافته هاي خود 1391داداشی و مددخواه (
مـدیریت  خواهیم شد. این محققین تأکیـد مـی کننـد در    مشکل مواجه شدیداً با این زمینه کمک نکنند در مدیریت آب 

قـرار  مـردم  بـا نیازهـاي   نسبت به برطرف نمودن مـوانعی کـه در تقابـل    باید ابتدا هاي آبخیز  یکپارچه منابع آب در حوزه
نظـر گـرفتن    درسـاخت.  برخـوردار  حـوزه  از منـافع  حوزه را مردم باالدست و پایین دست اقدام نمود و سپس  گیرندمی

ینی، محیط زیست و توسعه متـوازن اقتصـادي و اجتمـاعی در یـک     موضوعاتی از جمله حفظ منابع آب سطحی و زیرزم



مـدیریت  جـز اعمـال   اي  ، چـاره دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد     آبـی    که بـا کـم   مناطقیبویژه در طرح مدیریت یکپارچه 
جـویی و رسـیدن بـه فرهنـگ درسـت       صـرفه برنامـه هـاي نـرم افـزاري (    در اختیار گذاشتن همراه با منابع آب مشارکتی 

 .نیست) ابزارهاي قانونی با رویه منابع آب برخورد با مصرف کنندگان بی) و سخت افزاري (نمصرف کرد
مشـارکت   انتظار نهاآاز نباید ،ندانند را بآمنابع  مشکالت و مسائل مردمکـه   وقتی تا) تأکید می کنـد،  1390زیرراهی (

 رسانی داشت. اطالع بآمنابع حفاظـــــت   مدت میان و مدت بلند هاي برنامه راهبردي وحســـــاس  مسائل در مدیریت
 بآ منابع مدیران بامـــردم  تعامل و مشارکتاز لـــوازم جلـــب  بآو مشکالت  مسائلزمینـــه  درش بخ گاهیآو شفاف

برنامه  بدون و حساببیو اگـر  است  گرفته شکل سال هزار صدها طول درفعلـی   زیرزمینی هايبآمحدود  منابعت. اس
 هاي بآ منابعیافته هـا نشـان مـی دهـد کـه       در کوتاه مدت غیرممکن است. نآاز  ناشی خسارت جبران ،ندشو مصرف
ــد شو می محدود و کم بسیار خشکسالی متوالی هاي دوره در نیز سطحی ــا روش    ونـ ــویی بـ ــاره جـ ــراي چـ مدیریت بـ

داري را آبی می توان از ایـن منـابع محـدود حـداکثر بهـره بـر       برداران بهره مشارکت لبج ب از طریق آ منابع یکپارچه
 نمود.

اعـالم کردنـد،    توسـعه پایـدار منـابع آب و نقـش مشـارکت مردمـی      اي تحت عنوان در مقاله) 1390(بهرامی و همکاران
کـه   اسـت  ماده سازي منـابع طبیعـی  آو منابع آب حفاظت  ،یکی از فاکتورهاي اصلی در توسعه پایدار مشارکت مردمی

اسـتانی   ،اجتماعی و ویژگی ساختار اداري در ابعاد ملی ،مستلزم ایجاد بسترهاي مناسب براساس شرایط طبیعی تحقق آن
ماندهی یکپارچـه و  زسـا تحـت  با مشارکت مردم همراه  ،بازسازي منابعو سازي توسعه پایدار با جایگزیناست. و محلی 

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،دهنـد پایدار انسانی را تشکیل مـی  منابع و مشارکت سه رکن توسعه، مردم. یابدهماهنگ تداوم می
بـه  سـاختار  مشارکت در مقایسه با دو رکن دیگـر نقـش سـاختاري داشـته و دو عامـل مـردم و منـابع در چهـارچوب آن         

 آیند.فعالیت در می
) در پژوهشی تحت عنوان بررسی علل و میزان مشارکت روستائیان در عملیات بیولوژیک 1391داداشی و مددخواه ( 

آبخیزداري گیالن، نقش بیش از بیست متغیر و پارامتر آماري را در مشارکت مردم در پروژه هاي آب و آبخیز داري 
هداف و انگیزه هاي مشارکت، نحوه اطالع رسانی در مورد مطالعه قرار دادند. متغیرهایی چون نقش ریش سفیدان، ا

اجراي پروژه هاي آب و آبخیزداري، آگاهی مردم از مزایاي پروژه، تاثیر پروژه در بهبود زندگی، نقش آموزش و 
ترویج و نقش کارشناسان در مدیریت آب و آبخیزداري مورد پرسش قرار گرفتند. همبستگی بین موفقیت و مشارکت 

یرهاي اطالع رسانی، آموزش، آگاهی مردم از مزایاي پروژه هاي آب و آبخیزداري بسیار معنی دار مردمی با متغ
بودند. این محققین پیشنهاد نمودند تا از طریق تولید برنامه هاي آموزشی با اسالید و پوسترهاي محرك ذهنی، نسبت 

) اطالع رسانی و 1382دام گردد. گنجی(به ایجاد حساسیت در بین مصرف کنندگان آب و همچنین مسئولین سیاسی اق
 آگاه نمودن مردم در پروژه هاي مربوط به آب و آبیاري را موجب احساس امنیت روحی و روانی مردم می داند. 

 



 شرح فعالیت 3-3
یکی از محدودیت هاي کشور پس از گسترش و توسعه فیزیکی شبکه هاي آبیاري، کم تـوجهی نسـبت بـه مـواردي از     

بهره برداري و نگهداري از شبکه ها، تشکل هاي آب بران، جلب مشارکت کشاورزان، انتقـال مـدیریت،   قبیل مدیریت 
بهبود تعامل بین مسئولین و بهره برداران و استیفاي حقوق متقابل می باشد. به دیگر سخن، مباحث نرم افزاري که اغلـب  

برداران منجر مـی شـود کمتـر مـورد توجـه قـرار        در فضاي مسایل آموزشی و ترویجی می گنجد و به تغییر رفتاري بهره
گرفته است. لذا در مطالعه جاري، برگـزاري جلسـات همـاهنگی بـا کشـاورزان، آب بـران و مسـئولین مـرتبط بـا آب و          
کشاورزي براي فراهم آوردن اطالعات اولیه و عمومی و همچنین اطالع رسانی و آگاهی بخشی متقابل در الویـت قـرار   

ز این جلسات در حاشیه سخنرانی ها به اهمیت ایجاد تشکل هـاي آب بـران و کوشـش جـدي بـراي      گرفت. در بخشی ا
سهیم کردن کشاورزان در حفاظت و توسعه کمی و کیفی منابع آب در سه محور زیر با جدیت تمام در راسـتاي برنامـه   

 مطالعاتی قرار گرفت :
 افزایش اطالعات عمومی دست اندر کاران منابع آب -1
 سی شیوه هاي توانمندسازي روستاییان در چگونگی حفاظت کمی و کیفی منابع آب  برر -2
 زمینه سازي الزم براي شکل گیري تشکل هاي مردمی جهت حفاظت از منابع آب   -3
 برگزاري جلسات کارگاهی 3-4

ت زمینه در برگزاري جلسات هماهنگی با آب سواران و مسئولین دهستان و بخش ها در قالب کارگاه آموزشی در هف
 شهر هاي مختلف به شرح زیر صورت گرفت :

 بررسی نقش مشارکت هاي مردمی در حفاظت از منابع آب (در منطقه خشکبیجار) -1
 بررسی مکانیزم ایجاد تشکل آب بران و راه هاي عملی مشارکت شالیکاران در تشکل ها (در منطقه پیر بازار) -2
 در افزایش درآمد زایی شالیکاران (در منطقه پسیخان)بررسی نحوه استفاده از عوامل تولید  -3
بررسی چگونگی مشارکت روستاییان در یکپارچه سازي و مرمت آب بندان ها، ایجاد و حفاظت از انهار درجه  -4
 (در منطقه سنگر) 4و3
در منطقه روش هاي مبارزه با کم آبی و ایجاد تشکل ها جهت مشارکت در پروژه هاي توسعه پایدار روستایی ( -5

 لشت نشاء)
 روش هاي ایجاد انگیزه در شالیکاران جهت مشارکت در نگهداري شبکه هاي آبیاري و زهکشی (در منطقه خمام) -6
 بررسی نحوه مشارکت شالیکاران در ایجاد و حفاظت از منابع آبی (در منطقه کوچصفهان) -7

صورت مستقیم مصرف کننده آب زراعی مـی باشـند و در   قطع نظر از تعداد زارعین و کشاورزان بهره بردار فعال که به 
سطح شهرستان رشت در بخش ها و شهرها پراکنده اند، امکان دسترسی راحت و فوري به همه آنها به صـورت مسـتقیم   



وجود ندارد. لذا در قالب یک طرح پایلوت با نمایندگان کشاورزان یعنی شوراهاي اسالمی و دهیـاران هفـت بخـش در    
 ستان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. بنابراین اقدامات عملیاتی زیر پیگیري شد:محدوده شهر

 هماهنگی بین بخشداران، دهیاران، شوراهاي اسالمی و معتمدین   -1
 برگزاري جلسات، اطالع رسانی و آگاهی دهی به دست اندر کاران به منظور بررسی منابع و پیشینه -2
 اي توزیع پرسشنامهآماده سازي زیر ساخت الزم بر -3
 جمع آوري نظر سنجی ها در قالب داده هاي دقیق و صحیح  به روش نمونه گیري تصادفی -4

بنابر این از همان ابتدا ضمن مراجعه به بخشداري ها جهت هماهنگی بخشداران با شوراهاي اسـالمی و معتمـدین محلـی    
 ي اطالعات فراهم شد.    و دهیاران و برگزاري جلسات با مخاطبین، زمینه سازي جمع آور

 روش برنامه ریزي پژوهشگران در عملیات کارگاهی 3-5
برنامه پژوهشگران جهت برگزاري جلسات هماهنگی و اجراي سخنرانی  برابر جدول زمانبندي پروژه تحقیقاتی بود. 
عملیاتی نمودن کلیه جلسات علمی، آموزشی و بکار گیري تجربه ها و یافته هاي تحقیقاتی گذشته و کارآ نمودن 

شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو و "ورد نظر فعالیت هاي مرتبط با حفاظت منابع آب در راستاي تحقق اهداف م
بوده است. به منظور اطالع رسانی در سطح دهستان هاي شهرستان رشت بخشی  "شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

از مفاد و دستورالعمل هاي پروژه، در قالب یک برنامه آموزشی و ترویجی تولید و ارایه گردید. تکمیل پرسشنامه ها 
فعالیت هاي زراعی و مصرف آب اجرایی و عملیاتی گردید تا فرصت الزم براي در میان گذاشتن  در پایان فصل

در رسانه هاي ملی و استانی و نهاد هاي رسمی و سازمان هاي غیر جلسات و انعکاس آن مسایل در پیشرو در قالب 
و متدولوژي مصوب کمیته محترم  برابر برنامه زمانبندي شده در شرح خدمات پروژه) در اختیار باشد. NGOدولتی (

با محوریت قرار دادن  "شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو و شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن "تحقیقات 
 موضوع تحقیق، نسبت به تهیه پاورپوینت و بنر و در مرحله بعد برگزاري جلسات و پرسشنامه اقدام شد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل چهارم

 نتایج (یافته ها و تحلیل داده ها) -4
 بخش توصیفی  4-1

 توصیف ویژگی هاي شخصی، زراعی و اقتصادي حوزه مورد بررسی در قالب متغیرهایی به شرح زیر بوده است :
 متغیر سن 4-1-1



الی  30سنی سال می باشد که بیشترین فراوانی آن به رده  28/42میانگین سنی بهره برداران آب کشاورزي در روستا 
 سال تعلق دارد. بنابراین مشخص می گردد که ترکیب سنی جامعه مورد مطالعه میانسال می باشد. 49

 ) فراوانی سنی افراد بهره بردار آب3جدول (
 درصد فراوانی سن ردیف

1 29-17 34 1/9 

2 49-30 184 3/49 

3 69-50 128 4/34 

4 89-70 27 2/7 

 100 373 جمع

 
درصد  50سال قرار دارند.  69الی  30درصد بهره برداران در سن  7/83) بر می آید حدود 3چنانچه از جدول (

درصد  6/19سال می باشند که  60نفر داراي سن باالي 73جمعیت نیز در سن میانسالی قرار گرفته اند. در این بررسی 
 د. جمعیت کشاورز بهره بردار آب در نمونه گیري را شامل می شون

 
 

 متغیر تعداد افراد خانوار 4-1-2
نفر است  4از نظر تعداد اعضاي خانوار بیشترین فراوانی مربوط به خانوار هایی می باشد که تعداد اعضاي خانوار آنها  

 ). تا حدودي از نظر بعد خانوار در سطح خوبی قرار دارند. 4(جدول شماره 
 بردار آب) فراوانی تعداد افراد خانوار بهره 4جدول (

 درصد فراوانی تعداد اعضاء ردیف

1 2-1 25 7/6 

2 4-3 184 3/49 

3 6-5 111 7/29 

4 9-7 53 3/14 

 100 373 جمع

 
 
 

 متغیر میزان تحصیالت  4-1-3



درصد  37درصد بی سواد،  18پراکنش افراد نمونه مورد بررسی در این تحقیق از نظر میزان تحصیالت نزدیک به 
درصد داراي مدرك  17). 5داراي مدرك تحصیلی رهنمایی می باشند که قادر به خواندن و نوشتن هستند(جدول

 درصد هم فوق دیپلم و باالتر می باشند.           15دیپلم و 
 ) فراوانی سنی افراد بهره بردار آب5جدول (

 درصد فراوانی میزان تحصیالت ردیف

 8/17 66 بی سواد 1

 37 138 رهنمایی 2

 2/30 113 دیپلم 3

 15 56 فوق دیپلم 4

 100 373 جمع

 
 متغیر فعالیت اصلی و فرعی 4-1-4

داشتند. بدون استثناء یکی از منابع درآمدي و یا کلیه افراد مورد مراجعه به نوعی با فعالیت کشت و زرع برنج سرو کار 
معیشتی کشاورزان کشت برنج بوده است. در این بین افرادي داراي شغل دیگر به عنوان مکمل درآمدي محسوب می 
شدند که در این تحقیق، شغل کارمندي و شغل آزاد ( اعم از کار ساختمانی و نجاري و بنایی تا مغازه داري و 

یره) نیز مورد پرسش قرار گرفتند. در این پژوهش افردي با شغل کشاورز آزاد بیشترین تعداد نمونه را پیمانکاري و غ
 ). 6شوند(جدول شامل می

 
 ) فراوانی شغلی افراد بهره بردار آب6جدول (

 درصد فراوانی شغل ردیف

 41 152 کشاورز 1

 7/16 63 کارمند -کشاورز  2

 3/42 158 آزاد -کشاورز  3

 100 373 جمع

 
 متغیر میزان مالکیت اراضی  4-1-5

عرصه زیر کشت یکی از متغیر هاي مورد مطالعه این تحقیق بوده است که در استفاده از منابع آب کشاورزي سهم 
 ).   7تعیین کننده اي خواهد داشت(جدول 

 
 ) فراوانی مالکیت اراضی کشاورزان بهره بردار آب7جدول (



 درصد نیفراوا سطح به هکتار ردیف

 10 37 5/0کمتر از  1

2 1-5/0 102 3/27 

3 2-1 158 3/42 

4 5-3 61 4/16 

 4 15 و باالتر 5 5

 100 373 جمع

 
هکتار به عنوان سهم هر بهره بردار کشاورز استان گیالن اعالم می گردد. نتایج این  7/0در اغلب گزارش ها مساحت 

تحقیق کامالً این مطلب را حداقل در سطح شهرستان رشت را رد می کند. در تحقیق حاضر میانگین اراضی شالیزار 
 می باشد.  هکتار 58/1براي هر بهره بردار ساکن این شهرستان برابر 

 متغیر بهره برداران منابع آب   4-1-6
نمونه در قالب توزیع بهره برداران منابع آبی که در این تحقیق به سه منبع رود خانه و کانال و آبندان  478با توجه به 

بع درصد شالیزار هاي شهرستان رشت از رودخانه به عنوان من 50) حدود 8تقسیم شده، اشاره می گردد. طبق جدول (
درصد شالیزار ها از آبندان براي آبیاري  18درصد شالیزار ها از منبع آبی کانال و  33اصلی آبیاري استفاده می کنند. 

درصد از شالیزار ها بیش از یک منبع آبی  20زراعت برنج بهره برداري می کنند. در این مطالعه مشخص شد حدود 
 براي آبیاري زراعت برنج بهره می برند. 

 ) توزیع فراوانی بهره برداران منابع آب8(جدول 
 مالحظات درصد فراوانی بهره برداري منبع آب

  49 235 رود خانه

  33 158 کانال

  18 85 آب بندان و غیره

  100 478 جمع

 درصد استفاده بیش از یک منبع 21 105 مشترك

 بررسی سطح آگاهی بهره برداران آب  4-1-7
) که به میزان آگاهی بهره برداران آب براي آبیاري شالیزارها اختصاص 9به شرح جدول (در این رابطه شش متغیر 

بهره بردار  373مورد در پنج سطح از  2238داده شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت. لذا میزان آگاهی با جمع آوري 
 نمونه گیري شده مورد توصیف قرار گرفت.

 از شش متغیر عمومی) سطوح آگاهی بهره برداران آب 9جدول (
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم و خیلی کم متغیر



 74 178 95 26 جزء مشترکات دانستن آب -1

 46 143 110 74 قانون توزیع آب -2

 105 117 88 63 مفهوم بستر و حریم رودخانه -3

 144 124 66 39 ممنوعیت ساخت و ساز در بستر آن -4

 213 103 31 26 جرم برداشت غیر مجاز شن و ماسه -5

 - 350 16 7 گناه بودن آلوده کردن آب -6

 582 1015 406 235 فراوانی

 26 45 18 11 درصد

 
درصد روستائیان داراي آگاهی الزم براي رعایت حریم و بستر رودخانه  5/71)، 9با توجه به شرح مندرجات جدول ( 

درصد از جمعیت روستایی از قوانین مربوط به بستر و حریم رودخانه از آگاهی الزم برخوردار  5/28می باشند. تنها 
 نیستند. 

 منطقه ايبررسی تمایل به مشارکت با سازمان آب  4-1-8
تمایل کشاورزان و بهره برداران آب با شرکت آب منطقه ارزیابی این بخش از همکاري و مشارکت که نشان دهنده 

که در کنار  2و 1اي دایر بر حفاظت و بهره برداري از منابع آبی مورد استفاده در قالب کانال هاي آب رسانی درجه 
 14الی  10سبت به نوع تمایل آنها به همکاري در جدول هاي شماره اراضی زراعی و باغی تولید کنندگان واقع شده ن
 به سه شکل زیر مورد برسی آماري قرار گرفتند :

  نوع تمایل به روش مشارکت فرهنگی -1
 نوع تمایل به همکاري به صورت فرهنگی و یدي -2
  نوع تمایل به همکاري به روش مشارکت مالی-3
 میزان تمایل به مشارکت  4-1-8-1

 تمایل به مشارکت با سازمان آب منطقه اي) توزیع فراوانی میزان 10جدول (
 مالحظات درصد فراوانی میزان تمایل

  95 356 همکاري

 با سازمان مشکل دارند 5 17 عدم همکاري

  100 373 جمع

اي سازمان آب منطقهبردار تمایل به همکاري و مشارکت با درصد افراد بهره 95آید همانطور که از جدول فوق بر می
اي در گیالن را دارند، که این موضوع بیانگر ایجاد اعتماد و بستر مناسب توسط کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه

 پیشبرد اهداف مدیریت حفاظت منابع آبی می باشد. براي هاي مردمی جلب مشارکت
 



 نوع تمایل به مشارکت 4-1-8-2
 به همکاري و مشارکت با سازمان آب منطقه اي تمایل) توزیع فراوانی نوع 11جدول (

 مالحظات درصد فراوانی نوع تمایل

  40 149 فرهنگی

 قشر زحمت کش روستا 56 210 یدي

  4 14 مالی

  100 373 جمع

 
که اکثر افراد جامعه آماري داراي توان مالی مناسبی نیستند تمایل به مشارکت یدي باالتري نسبت به دیگر از آنجایی

 انواع مشارکت را از خود بیان داشتند.
 
 2و1درجه بررسی آشنایی بهره برداران با کانال هاي  4-1-9

 2و1) توزیع فراوانی آشنایی بهره برداران با کانال درجه 12جدول (
 مالحظات درصد فراوانی آشنایی بهره برداران

  77 288 آشنایی دارند

  23 85 آشنایی ندارند

  100 373 جمع

آبی در فصل زراعی مواجه هستند،  لذا در این خصوص داراي اطالعات بردان با مسأله و معضل کمکه بهرهآنجاییاز 
 باشند.می 2و 1هاي اي در ارتباط با کانالاولیه

 
 
 
 

 تمایل بهره برداران آب به همکاري با کارشناسان سازمان آب منطقه اي 4-1-10
 مشارکت با کارشناسان سازمان آبهمکاري و ) توزیع فراوانی 13جدول (

 مالحظات درصد فراوانی تمایل به همکاري

  83 310 وجود دارد

  17 63 وجود ندارد

  100 373 جمع

 
 بررسی استفاده بهره برداران از راهنمایی هاي کارشناسان سازمان آب  4-1-11



 آباز رهنماییهاي کارشناسان سازمان ) توزیع فراوانی استفاده 14جدول (
 مالحظات درصد فراوانی رهنمایی کارشناسان

  78 297 برخوردار

  22 76 نا برخوردار

  100 373 جمع

 
 بررسی میزان رضایتمندي از کارشناسان سازمان آب  4-1-12

 از کارشناسان سازمان آب) توزیع فراوانی رضایتمندي 15جدول (
 مالحظات درصد فراوانی رضایتمندي

  15 55 خیلی کم تا کم

  39 147 متوسط

  46 171 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

درصد از افراد جامعه آماري تمایل به همکاري و مشارکت با کارشناسان  83همانگونه که از جداول فوق بر می آید، 
درصد از  85درصد نیز از رهنمایی آنان استفاده نموده اند و همچنین  78سازمان آب منطقه اي گیالن را داشته و 

 جامعه آماري رضایت خود را از کارشناسان آب منطقه اي گیالن ابراز داشتند.

 
 میزان مشارکت و تبادل نظر با خود و ریش سفیدان  4-1-13

 ) توزیع فراوانی مشارکت و تبادل نظر روستاییان با خود و ریش سفیدان16جدول (
 مالحظات درصد فراوانی میزان تبادل نظر

  22 82 کم خیلی کم تا

  42 155 متوسط

  36 136 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

 
و  با توجه به جدول فوق، در جامعه  هستندبرخوردار یاالیجایگاه و احترام بسفیدان در جوامع ایران از ریشاصوالً 

درصد افراد جامعه را تشکیل می دهند  5که سفیدان با ریشجامعه روستایی  مورد بررسی نیز تعامل خوبی بین افراد
 ).  16(جدول  بر قرار است.

 عوامل تأثیرگذار بر عدم همکاري و مشارکت  4-1-14



یکی از نکات مهم در ارزیابی وضعیت مشارکت، مطالعه عوامل منفی تاثیرگذار بر علل عدم همکاري و مشارکت 
یل به حفاظت و بهره برداري بهینه از منابع آب منطقه می کشاورزان و بهره برداران آب با شرکت آب منطقه اي در ن

 عامل تاثیرگذار مورد پرسش و بررسی واقع شدند : 9باشد. در این ارتباط بهره برداران با 
 فرهنگی و آداب و رسوم سنتی -1
 پایین بودن انگیزه مردم منطقه -2
 عدم ارتباط صحیح کارشناسان با مردم  -3
 ست و به موقع به مردم عدم اطالع رسانی در -4
 اهمیت ندادن کارشناسان شرکت آب منطقه اي به مشارکت آب بران در حفاظت از منابع آب -5
 پایین بودن سطح اعتماد بهره برداران به دستگاه هاي دولتی  -6
 پایین بودن سطح تحصیالت بهره برداران  -7
 پایین بودن سطح درآمد بهره برداران -8
 وسایل آموزشی براي حفاظت از منابع آب نبود امکانات و -9

 عوامل تاثیرگذار بر عدم همکاري و مشارکت -) توزیع فراوانی 17جدول (
 درصد فراوانی مشاهده شده  نمونه فراوانی مشاهده شده کل عدم همکاريعوامل تأثیر گذار بر 

 6/8 32 79 فرهنگی و آداب و رسوم -1

 14 52 131 ایین بودن انگیزه مردمپ -2

 6/8 32 82 دم ارتباط صحیح کارشناسانع -3

 7/7 28 71 عدم اطالع رسانی درست و به موقع -4

 6/9 36 89 در مشارکتآب بران نادیده گرفتن نقش  -5

 5/7 28 70 سازماناعتماد پایین بهره برداران از  -6

 11 42 104 پایین بودن سطح تحصیالت -7

 27 100 253 بهره برداران پایین بودن سطح درآمد -8

 6 23 57 نبود امکانات و وسایل آموزشی -9

 100 373 936 جمع

 
برداران، ) بر می آید طبق اظهارات بهره برداران، متغیرهایی مانند پایین بودن سطح درآمد بهره17چنانچه از جدول (

بران در مشارکت داراي بیشترین تاثیر در آبتوجهی به نقش پایین بودن انگیزه مردم، پایین بودن سطح تحصیالت، کم
بردارن در حفاظت منابع آب بودند. این مطالعه توصیفی نشان می دهد براي فایق آمدن بر این عدم مشارکت بهره

مشکل به ناچار می توان متغیرهاي تأثیر گذار دیگري که بتواند سهم این اثرات را بکاهد مورد توجه قرار داد. در این 



می توان به نقش آموزش روستاییان و بها دادن به تحصیل کرده هاي شاغل در بخش کشاورزي و مقیم در ارتباط 
 روستا ها در کنار شوراي محلی اشاره نمود. 

 نقش ها و تمایل به مشارکت براي حفاظت منابع آب 4-1-15
در قسمتی از پرسشنامه به نقش هاي عوامل دیگر تأثیر گذار بر تمایل به مشارکت و همکاري نیز توجه شده است. این 
عوامل می تواند اعم از عوامل سازمانی و دولتی و یا انسانی بنا به جهت اعتبار و اعتمادي که ایجاد می کنند تحت 

اقع شده اند. بطور مثال می توان به نقش دولت، ریش سفیدان، منابع در دست بهره برداري در پنج سطح مورد پرسش و
 شوراي محلی، جوانان، روستاییان و منابع آب اشاره نمود. 

 نقش دولت 4-1-15-1
 در این رابطه بیشتر تأکید بر تأثیر سیاست گذاري هاي دولتی در رغبت مردم به حفاظت از منابع آبی بوده است.

 سیاست هاي دولت در حفاظت منابع آب ) توزیع فراوانی نقش18جدول (
 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده میزان رضایت

  20 75 خیلی کم تا کم

  33 123 متوسط

  47 175 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

 
درصد پاسخ دهندگان بر این امر اتفاق داشتند که سیاست گذاري هاي دولت و  80)، حدود 18با توجه به جدول (

 بخش متولی گري آب تعیین کننده رغبت مردم روستایی به حفاظت منابع آب است. 
 نقش بی توجهی مردم 4-1-15-2

نها گره خورده است یکی از متغیر هاي حاشیه اي بی تفاوت بودن مردم در این امر بسیار حیاتی است که با سرنوشت آ
 این تحقیق می باشد که مورد پرسش واقع شدند.

 
 در حفاظت منابع آب نقش بی توجهی مردم) توزیع فراوانی 19جدول (

 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده میزان

  14 51 خیلی کم تا کم

  48 178 متوسط

  38 144 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

 



درصد نظر مردم، به صراحت نقش سهل انگاري و بی تفاوتی بهره برداران را از جمله  86)، 19با توجه به جدول (
 تعیین کننده ترین عامل در امر حفاظت از منابع آبی به شمار آوردند. 

 نقش ریش سفیدان  4-1-15-3
 آبدر حفاظت منابع نقش ریش سفیدان ) توزیع فراوانی 20جدول (

 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده میزان

  22 82 خیلی کم تا کم

  42 155 متوسط

  36 136 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

درصد نظر مردم بر این نکته تأکید داشته اند که هنوز نقش ریش سفیدان کمرنگ نشده  78)، 20با توجه به جدول (
است. به عبارتی ریش سفیدان به عنوان عقال جامعه روستایی توانایی ایجاد رغبت در مردم بهره بردار ساکن روستا به 

 منطقه را دارا می باشند. امر حفاظت و بهره برداري بهینه و صحیح از منابع آب 
 

 نقش توانایی هاي مردمی   4-1-15-4
 در حفاظت منابع آبنقش توانایی هاي مردمی ) توزیع فراوانی 21جدول (

 مالحظات درصد فراوانی مشاهده شده میزان

  12 46 خیلی کم تا کم

  41 151 متوسط

  47 176 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

درصد نظر مردم بر تأثیر گذاري توانایی هاي مردمی استوار است. به عبارتی سرمایه  88)، 21با توجه به جدول (
 گذاري بر توانایی هاي مردمی از طریق آموزش و ترویج یافته هاي تحقیقاتی در امور آب بسیار مهم می باشد. 

 
 نقش شوراي محلی    4-1-15-5 

 در حفاظت منابع آبنقش شوراي محلی ) توزیع فراوانی 22جدول (
 مالحظات درصد فراوانی مشاهده شده میزان

  15 57 خیلی کم تا کم

  28 103 متوسط

  57 213 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

 



درصد پاسخ دهندگان بر اهمیت شوراهاي اسالمی در امور اداري مردم ساکن روستاها  85)، 22با توجه به جدول (
 تأکید داشته اند. شوراهاي اسالمی کم و بیش نقش ریش سفیدان را در روستا ها ایفاء می کنند. 

 
 

 نقش جوانان روستایی    4-1-15-6
 روستایی در حفاظت منابع آبنقش جوانان ) توزیع فراوانی 23جدول (

 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده میزان

  11 42 خیلی کم تا کم

  29 108 متوسط

  60 223 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

) بر می آید، درصد قابل توجهی از پاسخ دهندگان به نقش جوانان با تأکید بر توانایی هاي آنها 23چنانچه از جدول (
 و ایجاد رغبت و انگیزه بین مردم روستایی در زمینه حفاظت منابع آب اشاره نمودند.  

 
 نقش منابع آبی     4-1-15-7

 فاظت منابع آبدر حمنابع ) توزیع فراوانی فاصله از 24جدول (
 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده میزان

  8 31 کم تا خیلی کم

  27 99 متوسط

  65 243 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

توان گفت که هر اندازه تعداد منابع آب در یک منطقه اي بیشتر باشد و همچنین فاصله بهره بر اساس جدول فوق می
دلیل این امر نگرانی  0زیاد تر باشد احتمال مشارکت و همکاري افراد روستا افزایش خواهد یافتبرداران از این منابع 

 عدم دسترسی به آب در مواقع حساس است.
 تأثیر مشارکت بهره برداران در توسعه و حفاظت منابع آب 4-1-16

مینه توسعه و حفاظت از منابع در بخشی از پرسشنامه به پرسش تأثیر همکاري و مشارکت مردم و بهره برداران در ز
آب نیز تأکید شده است. شاید به این منظور که ممکن است در دریافت پاسخ هاي مستقیم قادر به دریافت مکنونات 
قلبی بهره برداران نباشیم. لذا این بخش از پاسخ ها ما را به سمتی از پژوهش سوق خواهد داد که رفتار هاي دانایی و 

 در عرصه توسعه و حفاظت منابع آب به محک گذاشته شوند.روانی بهره برداران 
 نقش مشارکت در توسعه منابع آب    4-1-16-1



 نقش مشارکت در توسعه منابع آب   ) توزیع فراوانی 25جدول (
 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده 

  8 30 خیلی کم تا کم

  22 82 متوسط

  70 261 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

درصد از  92نقش حفاظت از منابع آب در توسعه و آبادانی یک منطقه به خوبی براي همه بهره برداران روشن است. 
پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند اگر مشارکت و همکاري مردم با سازمان به خوبی هدایت شود تأثیر فراوانی در توسعه 

 ). 25منابع آب خواهد داشت(جدول 
 

 نقش مشارکت در حفاظت منابع آب    4-1-16-2
 در حفاظت منابع آبی نقش مشارکت) توزیع فراوانی 26جدول (

 مالحظات درصد فراوانی  مشاهده شده 

  5/8 32 خیلی کم تا کم

  5/36 136 متوسط

  55 205 زیاد تا خیلی زیاد

  100 373 جمع

 
) انعکاس 26تأثیر همکاري و مشارکت مردم (بهره برداران روستایی) در حفاظت از منابع آب به خوبی در جدول (

 درصد پاسخ دهندگان این نقش را بسیار تعیین کننده دانستند.  90داده شده است. 
 بخش تحلیلی  4-2

بین آنها در قالب چند سري صورت  بررسی تحلیلی متغیرهاي این پژوهش به شیوه بررسی ضرایب همبستگی اسپیرمن
گرفت. نتایج بررسی ضرایب همبستگی متغیر وابسته میزان مشارکت بهره برداران با متغیرهاي مستقل سري اول در 

 ) ارایه شده است. 27جدول (
 )1ضرایب همبستگی اسپیرمن بین میزان مشارکت با متغیرهاي مستقل ( )27جدول (

 تقش متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8

*078/0 
031/0 

**279/0 
000/0 

*112/0- 
031/0 

022/0 
672/0 

*187/0- 
000/0 

031/0- 
554/0 

061/0 
237/0 

1 
0 

 میزان مشارکت
)1( 

**151/0 
003/0 

055/0 
287/0 

**310/0 
000/0 

**205/0-
000/0 

**344/0 
000/0 

**586/0- 
000/0 

1 
0 

 )2سن ( 

 )3سواد (   1 -297/0** 218/0**-166/0** -062/0 -160/0**



002/0 235/0 001/0 000/0 000/0 0 

032/0 
540/0 

025/0 
627/0 

**379/0 
000/0 

045/0- 
390/0 

1 
0 

 )4تعداد افراد (   

101/0- 
051/0 

052/0 
313/0 

**406/0-
000/0 

1 
0 

 )5شغل(    

088/0 
090/0 

045/0- 
389/0 

1 
0 

 )6مالکیت (     

041/0 
429/0 

1 
0 

 تمایل مشارکت      
)7( 

1 
0 

 شکل  تمایل       
 )8مشارکت (

 درصد 1درصد، ** همبستگی در سطح  5ماخذ یافته هاي تحقیق،         * همبستگی در سطح 
 

 همبستگی بین متغیر سن با مشارکت و همکاري 4-2-1
). معنی و مفهوم آن این است که هر چه سن بـاال  061/0متغیر سن با مشارکت داراي همبستگی مثبت و کوچک است (

می رود انتظار همکاري و مشارکت در پروژه هایی که با منافع آنـان ارتبـاط دارد، تـا حـدودي افـزایش مـی یابـد. ایـن         
اد نیز دارد تـا مـا را در تصـمیم گیـري چنـین مـواردي قـادر        مقدار همبستگی نشان دهنده نیاز به مطالعات روانشناسی افر

 سازد.    
 همبستگی بین متغیرهاي سواد و اطالعات عمومی با مشارکت 4-2-2

اغلب کارشناسان براین عقیده اند که افراد تحصـیل کـرده در موضـوعاتی مثـل مشـارکت هـا و تعـاونی هـاي  تولیـد و          
) حاصـل از ایـن تحقیـق    -031/0صیانت از منابع بویژه آب می توانند ما را یاري برسانند. همبسـتگی منفـی و کوچـک (   

ر جنبه هاي روانی، مـی تـوان بـه واقعیـت هـاي روز هـم       چنین برداشت هاي قطعی را نمی پذیرد. از نظر تحلیلی عالوه ب
 تکیه نمود. بویژه صرفه به مقیاس فعالیت هاي کشاورزي در اینگونه اظهار نظرها بسیار تعیین کننده است.      

 همبستگی بین متغیرهاي مشارکت و تعداد افراد خانوار 4-2-3
وجود ندارد که اگر تعداد افراد یک خـانوار روسـتایی زیـاد    ) بر می آید هیچ دلیل قانع کننده اي 27چنانچه از جدول ( 

درصـد معنـی    95که در سطح اطمینـان   -187/0باشند می توانند در رونق منطقه خود تأثیر گذار باشند. همبستگی منفی 
 دار شده تا حدودي این استدالل را تقویت می کند.

 همبستگی بین متغیرهاي مشارکت و شغل 4-2-4
بین آندو بیانگر این مطلب است که اثر متغیر شغل ناپایدار است لذا تحلیل هایی کـه   022/0کوچک  همبستگی مثبت و

مرتبط با این متغیر در گزارش ها ارایه می شود با واقعیت هاي مطالعه جاري سازگار نیست. به عبـارتی نـوع شـغل افـراد     



دان تأثیري در ایجاد انگیزه براي مشـارکت فـراهم   اعم از فعالیت کشاورزي، خدماتی، آزاد و یا کارمند دولت بودن چن
 نمی کند.  

 همبستگی بین متغیرهاي مشارکت و سطح مالکیت اراضی   4-2-5
چنانچه در گذشته در بخش توصیفی اشاره شد که میانگین اراضی زیر کشت در شهرستان رشت و توابع تحـت مطالعـه   

بـین ایـن دو متغیـر در سـطوح      -112/0ر همبسـتگی منفـی   هکتار می باشد. در بخـش تحلیلـی، مقـدا    58/1این پژوهش 
درصـد معنـی دار شـده اسـت. لـذا سـطح اراضـی         95هکتار در سطح اطمینان  5هکتار تا بیش از  5/0مختلف از اراضی 

 شالیزار هیچ تأثیري در همکاري و مشارکت مردم براي منابع آبی نداشته است.        
 و تمایل و شکل تمایل به همکاري با سازمانهمبستگی بین متغیر هاي مشارکت  4-2-6

در این زمینه نشان دهنده انگیزه هاي درونی افـراد بـراي مشـارکت بـا سـازمان آب       279/0همبستگی مثبت و قابل توجه 
درصـد سـاکنین روسـتا     50درصد معنی دار شده است. برابر بخش توصیفی  99منطقه اي می باشد که در سطح اطمینان 

منابع آبی بهره برداري مـی کننـد تمایـل دارنـد  بـه صـورت فرهنگـی و یـدي بـا سـازمان آب منطقـه اي            که به نوعی از 
مشارکت داشته باشند. هر چند به جهت پاره اي از محذورات طبیعی یعنی فقر مالی در زمینـه شـکل تمایـل بـه صـورت      

 95که در سـطح اطمینـان    078/0 مالی که در بخش توصیفی به آن اشاره شده است با مقدار همبستگی مثبت و کوچک
 درصد معنی دار بوده مشکل دارند.  

 همبستگی بین متغیرهاي مشارکت و تحصیالت 4-2-7
بیانگر این مطلب است که سطح تحصیالت چندان تأثیري در همکاري مردم  -031/0مقدارهمبستگی مشاهده شده 

درصد  99که در سطح اطمینان  -160/0مبستگی منفی براي توسعه منابع آبی را در بر نداشته است. در مطالعه جاري ه
 معنی دار شده است نشان می دهد که هیچ رابطه اي بین شکل تمایل به مشارکت با تحصیالت وجود ندارد.  

 سایر اطالعات 4-2-8
 99ن  بین تعداد افراد خانوار با میزان اراضی شالیزار زیر کشت که در سطح اطمینا 379/0همبستگی مثبت و قوي  -1

 درصد معنی دار می باشد بیانگر این مطلب است که خانوار هاي پر جمعیت اراضی بیشتري را در اختیار دارند.
بین تحصیالت و شغل نیز از متغیر هاي مورد بررسی این پژوهش بوده است که در سطح  218/0همبستگی مثبت  -2

 درصد معنی دار بوده است.    99اطمینان 
 ش ها در مشارکتاثر سایر نق 4-2-9

 در این بخش به میزان همبستگی مشارکت بهره برداران و متغیرهاي مستقل سري دوم پرداخته شده است.
 ) 2ضرایب همبستگی اسپیرمن بین میزان مشارکت با متغیرهاي مستقل ( )28جدول (

 نقش متغیرها 1 2 3 4 5 6 7

003/0 
952/0 

088/0- 
090/0 

049/0 
349/0 

**386/0- 
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*108/0 
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1 
0 

مشارکت و همکاري(
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000/0 
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073/0 
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)3( 

**141/0- 
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546/0 
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106/0 

1 
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 ریش سفیدان   
)4( 
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000/0 

*130/0 
012/0 

1 
0 

نقش روستایی    
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**344/0 
000/0 

1 
0 

 نقش شورا     
)6( 
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0 

 نقش جوانان      
)7( 
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 اثر نقش هاي (دولت، مردم، ریش سفیدان و غیره)همبستگی بین متغیرهاي مشارکت و  4-2-9-1
) و مشـکالت آب  169/0) بر می آید رابطه بین همکاري و مشارکت مردم بـا سـه متغیـر، دولـت (    28چنانچه از جدول (

درصـد معنـی دار شـده انـد.      99درصد و  95درصد،  99) به ترتیب در سطح اطمینان -386/0) و ریش سفیدان (108/0(
شخص شده است که در زمینه امکان حضور مشارکت در بهره برداري هاي اصولی از منـابع آبـی بـراي    در این تحقیق م

شوراي محلی و جوانان هیچ نقشی را قایل نشده اند. لذا دلیل حضور مشـارکت و همکـاري مـردم را بایـد در حضـور و      
مـی دهـد کـه نمـی تـوان در       نقش تعیین کننده دولت و مشـکالت آبـی (ناشـی از خشکسـالی) دانسـت. ایـن امـر نشـان        

) مواجهه نمـود. بـراي جلـب همکـاري و مشـارکت      riskواگذاري این منابع به مردم، بخش زراعت برنج را با مخاطره (
می توان روي مردم حساب کرد و بهتر است روي جوانـان بـا انگیـزه و گـزینش روانـی شـده سـرمایه گـذاري صـورت          

 پذیرد.     
 
 
 و توسعه منابع آباثر نقش ها در حفاظت  4-2-10

 در این بخش به میزان همبستگی مشارکت بهره برداران و متغیرهاي مستقل سري سوم پرداخته شده است.
 )3ضرایب همبستگی اسپیرمن بین نقش عوامل با توسعه و حفاظت منابع آب ( )29جدول (

 تقش متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8
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 نقش روستایی
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 )4نقش شورا(   
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 نقش جوانان    
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000/0 

1 
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 )7اثر توسعه(      

1 
0 

اثر حفاظت منابع       
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 همبستگی بین نقش عوامل موثر با توسعه و حفاظت منابع آب 4-2-10-1
)، نقـش مـردم   148/0) همبستگی هاي مثبت و متوسـط مشـاهده شـده بـراي چهـار نقـش دولـت (       29با توجه به جدول (

) با توسعه منابع آب به ترتیب در سطح اطمینـان  239/0) و نقش جوانان (177/0)، نقش شوراي محلی(124/0روستایی (
مثبـت و نسـبتاً قـوي بـین نقـش هـاي دولـت         درصد معنی دار شده اند. در عین حـال یـک همبسـتگی    99و  99، 95، 99

) با حفاطـت از منـابع آب   340/0) و نقش جوانان (288/0)، نقش شوراي محلی(225/0)، نقش مردم روستایی (254/0(
درصد معنی دار شده اند. با توجه به نتایج حاصل شده، مـی تـوان عـالوه بـر نقـش تعیـین        99به ترتیب در سطح اطمینان 

اجرایی بـه نقـش شـوراهاي اسـالمی، مـردم و نقـش جوانـان روسـتایی در زمینـه امـور توسـعه اي و            کننده دستگاه هاي 
 حفاظت منابع آب هم عنایت نمود.   

 
 
 
 

 نقش مشارکت مردمی با توسعه و حفاظت منابع آب 4-2-11
 م می پردازیم.در مرحله چهارم به بررسی میزان همبستگی متغیر مشارکت بهره برداران و متغیرهاي مستقل سري چهار

 )4ضرایب همبستگی اسپیرمن بین مشارکت با توسعه و حفاظت منابع آب( )30جدول (
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 درصد 1درصد، ** همبستگی در سطح  5ماخذ یافته هاي تحقیق،         * همبستگی در سطح 
 

 سن و سطح سواد مردم مشارکت کننده با توسعه و حفاظت منابع آبهمبستگی  4-2-11-1
 99کـه در سـطح اطمینـان     -586/0) بر می آید همبستگی منفی و بزرگ بین سـن و سـطح سـواد    30چنانچه از جدول (

درصد معنی دار شده است بیانگر این مطلب است که به همان میزانی که سن افراد بـاال رفتـه، بـه همـان میـزان از سـطح       
بـه ترتیـب بـین     020/0و  -101/0ترند. مقـادیر همبسـتگی    سواد آنها کاسته شده است. به عبارتی افراد مسن تر بی سواد 

به ترتیب بـین متغیـر    065/0و  094/0متغیر سن با توسعه و همچنین متغیر سن با حفاظت از منابع آب و مقادیر همبستگی 
 سطح سواد با توسعه و همچنین سطح متغیر سواد با حفاظت از منـابع آب نشـان مـی دهـد هـیچ یـک از ایـن متغیرهـا در        

 توسعه و حفاظت منابع آب تأثیر گذار نبوده اند.  
 شغل و سطح سواد مردم مشارکت کننده با توسعه و حفاظت منابع آبهمبستگی  4-2-11-2

درصد معنی دار شده اسـت، بیـانگر    99که در سطح اطمینان  218/0همبستگی مثبت و بزرگ بین شغل و سواد به مقدار 
 -166/0سویه بین سواد افراد با شاغل بودن آنها وجود دارد. از طرفـی رابطـه منفـی    این مطلب می باشد که رابطه اي دو 

درصد نشان می دهد که با افزایش سواد از سطح دارایی و مالکیت اراضـی افـراد کاسـته     99معنی دار در سطح اطمینان 
هشداري بـه مسـئولین امـر    شده است. به عبارت فنی تر باید گفت جامعه کشاورزي در حالت پیري بسر می برد که یک 

درصد معنـی دار شـده    99که در سطح اطمینان  310/0است. همبستگی مثبت و قوي بین سن و مالکیت اراضی با مقدار 



است نشان می دهد که میزان دارایی و مالکیت اراضی شالیزار افراد مسن تر روستا بیشتر اسـت. بـه عبـارت دیگـر تأییـد      
ساکن در روستاها و اهمیت این مسئله بسر کسی پوشیده نیسـت. چنانچـه از ایـن     مجددي است بر مسن شدن کشاورزان

تحقیق بر می آید از نقطه نظر روابط بین این متغیر ها و توسعه و حفاظت منابع آب روستا هـا، سـواد و مالکیـت بیشـتر و     
 حتی شاغل بودن در سیستم دولتی هیچ تأثیري در توسعه و حفاظت از منابع آب ندارد.  

 رابطه آگاهی هاي مردم روستا با توسعه و حفاظت منابع آب 4-2-12
 در مرحله آخر به بررسی میزان همبستگی متغیر آگاهی بهره برداران با متغیرهاي مستقل سري پنجم می پردازیم.4

 )5) ضرایب همبستگی اسپیرمن بین دانستنی ها و توسعه و حفاظت منابع آب (31جدول (
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 درصد 1درصد، ** همبستگی در سطح  5ماخذ یافته هاي تحقیق،         * همبستگی در سطح 
) بر می آید همبستگی بین آگاهی مردم و متغیر هایی چون برداشت غیر مجاز و گناه آلـوده  31چنانچه از جدول شماره(

کردن آب،  بسیار بزرگ و مثبت می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد این همبستگی هـا بـین آگـاهی مـردم سـاکن      
)، مفهــوم بســتر  139/0و  131/0)، قــانون آب(199/0و  040/0در روســتا و بهــره بــرداران آب از امــور مشــترکات(    

) و اینکه جرم بـودن برداشـت غیـر    246/0و167/0)، ممنوعیت ساخت و ساز در بستر رودخانه(192/0و 122/0رودخانه(
ــه(    ــتر رودخانــ ــه از بســ ــن و ماســ ــاز شــ ــردن آب    230/0و190/0مجــ ــوده کــ ــتن آلــ ــاه دانســ ــین گنــ ) و همچنــ



غیر هاي توسعه و حفاظت از منابع آب در دسترس بسیار مثبـت و بـزرگ و در   ) به ترتیب با مت133/0و126/0کشاورزي(
درصد معنی دار بوده اند. قطع نظر از سواد دار بودن یا نبودن انتقال این آگاهی ها می توانـد در جلـب    99سطح اطمینان 

 مشارکت مردم تعیین کننده باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل پنجم 

 بندي و نتیجه گیري جمع  -5
آگاهی بخشی و ایجاد انگیزه بهره برداران آب براي کشت و زرع بویژه زراعت برنج می تواند در حفظ آب و خاك 
نقش موثري را ایفا کند. این اهداف در شرایطی محقق خواهد شد که قادر به جلب مشارکت فعال بهره برداران در 

پیدا کردن راهکارهاي علمی در زمینه جلب مشارکت روستائیان در مراحل عملیات بهره برداري بهینه از آب باشیم. 
مختلف عملیات توسعه و حفاظت منابع آب، می تواند گامی موثر در موفقیت چنین فعالیت هایی باشد. در خالل 

وه بر تالش هاي بیدریغ کارشناسان و مسئولین اجراي تأمین آب زراعی و پرورش آبزیان در مناطق مختلف استان عال
یافته هاي حاصل از عملیات این تحقیق که به منظور شناسایی علل و انگیزه مشارکت مردم بوده، به پژوهش هاي سایر 
محققین نیز مراجعه شد. در مطالعه جاري عالوه بر تعیین عوامل تأثیر گذار در ایجاد انگیزه براي همکاري و مشارکت 

به عوامل زمینه  ب وزارت نیرو و شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن)شرکت مدیریت منابع آمردم با سازمان آب ( 
ساز هم توجه گردید. هر چند در این تحقیق در صدد تفکیک عوامل موثر و عوامل زمینه ساز نبوده ایم با این وجود 

هاي تعیین کننده  توجه به این دو دسته عوامل می تواند ما را در دستیابی به مهمترین و تاثیر گذار ترین عوامل و نهاد
در مشارکت مردم یاري نماید. دسته اول عوامل نهادي هستند که توسط دستگاه هاي حاکمیتی برقرار می گردد مثل 
ایجاد سازمان ها و قوانین و مقررات براي تسهیل در گردش فعالیت ها مرتبط با موضوع. دسته دوم عوامل ایجاد تغییر 

رویج و آگاهی بخشی به مردم در این امر تعیین کننده است. در ارتباط با نکات در رفتار مردم است که به آموزش و ت
 مذکور به یافته هاي سایر پژوهشگران اشاره می شود.   



همبستگی آماري مثبت و قوي بین میزان آگاهی ساکنین روستا و بهره برداران آب از قوانین عادي و شرعی و عرفی 
)، ممنوعیت 192/0و 122/0)، مفهوم بستر رودخانه(139/0و  131/0نون آب()، قا199/0و  040/0(امور مشترکات(

) و اینکه جرم بودن برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر 246/0و167/0ساخت و ساز در بستر رودخانه(
) مرتبط با آب رودخانه و 133/0و126/0) و همچنین گناه دانستن آلوده کردن آب کشاورزي(230/0و190/0رودخانه(

یره با توسعه و حفاظت از این منابع وجود دارد. اگر افراد روستا در جلسات توجیهی و کارگاه هاي آموزشی و غ
ترویجی از این قواعد اطالع داشته باشند اقدام به مشارکت خواهند نمود. نتایج مثبت این تحقیق با بسیاري از نتایج 

 ).9سایر محققین سازگاري دارد(
اعتقاد دارد که برنامه ها باید با مردمی آغاز شوند که بیشترین اطالعات و آگاهی را نسبت  )١٩٩٥ ,.Pretty, J(پرتی

به نظام هاي معیشتی ( قانونی و شرعی و عرفی ) خود دارند. برنامه هایی که به دانش و مهارت مردم بهاء داده و در 
 جهت توسعه آنها بکوشند.

مردم در همکاري با نهاد هاي دولتی و عمومی در طی زمان با تغییر ) اعتقاد دارد که خصوصیات رفتاري 1383فمی (
 شرایط اعم از آموزش و آگاهی، سواد، سن و غیره تغییر می کند.

)، در مطالعه خود نشان می دهد که متغیرهاي آگاهی مردم از اهداف برنامه، ضرورت دوره هاي 1372حسین پور(
 شارکت مردم در حفاظت آب و خاك می باشند.آموزشی ترویجی رابطه معنی داري با میزان م

)، به میزان آگاهی و برگزاري کالس هاي آموزشی ترویجی بر وضعیت کنش مشارکتی مردم تأکید 1379ابراهیم پور(
 می کند.

)، عوامل آگاهی، اعتماد به مجریان طرح، پایگاه اجتماعی و اختالفات قومی را جزء عوامل موثر 1382محمودي(
 می شمارد.برمشارکت بر 

رابطه آماري بین دو متغیر میزان آگاهی و حفاظت از منابع آب در قالب فعالیت هاي مشارکت مردم در اجراي پروژه 
درصد معنی دار است. لذا در این ارتباط محققی بنام پرتی  99) در سطح اطمینان 199/0ها با همبستگی مثبت باالیی (

)Pretty, ه هایی که به مهارت و آگاهی مردم ارزش گذاشته می شود و در جهت تأکید می کند که در پروژ )١٩٩٥
 توسعه آنها کوشش به عمل آید ابزار موفقیت را فراهم می آورد.

در زمینه تغییر رفتار افراد اعتقاد دارد که در جایگاه متغیر اجتماعی افراد در طول دوران  )١٩٩٨a .Cleaver, F(کلیور
زندگی، هزینه ها و منافع متغیر مشارکت به نسبت تفاوت رفتار در افراد در مورد رضایت خاطر چندان شناختی 

هاي مردم درباره مطلوبیت  صورت نمی گیرد، اما در زمینه شناخت سن، جنس و طبقه افراد در شکل دهی برداشت
 مشارکت جنبه اساسی یافته است.

) می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج 061/0در بررسی جاري متغیر سن با میزان مشارکت داراي همبستگی کوچک (
فمی و کلیور سازگاري دارد. معنی و مفهوم آن این است که بافت اقتصادي و اجتماعی روستاها در حال تغییر سریع 



می باشد به طوریکه متغیر هاي تاثیر گذار در گذشته چون سن و ریش سفیدي در حال جایگزین شدن با شورا هاي 
محلی مثل شوراي حل اختالف می باشند و کارکرد هاي آنها در حال کاهش است. مراکز خدمات روستایی باید به 

شارکت داشت. افراد مسن روستایی هم از نظر جسمی و این نکته توجه کنند که نمی توان از افراد با سنین باال انتظار م
 هم از نظر کارکرد هاي فکري و خالقیت رغبت زیادي در فعالیت هاي اجتماعی از خود نشان نمی دهند. 

 99و با اطمینان  279/0همبستگی آماري قوي و مثبت بین مشارکت و همکاري از طریق نوع تمایل یدي با ضریب 
رد. چنانچه در قسمت نتایج توصیفی نیز اشاره گردید باید از روستائیان در اجراي طرح ها، از درصد معنی دار وجود دا

منابع و امکاناتی که در دسترس دارند کمک خواست. مثل مشارکت یدي و کارگري یا مشارکت در تأمین برخی 
بر تمایل  "از آنها خواسته شود مسلمانهاده ها. اما از آنجائیکه منابع مالی ناچیزي در اختیار دارند اگر مشارکت مالی 

 آنان در اجراي پروژه ها کاسته خواهد شد. 
در بخشی از نتایج این تحقیق در خصوص درصد افرادي که تمایل به مشارکت و همکاري ندارند با یافته هاي سایر 

اعالم  ) ١٩٩٧ .Adams, W., Watson, E. and Mutiso, S(محققان سازگار است. بطوریکه آدامز و همکاران 
داشته اند که علیرغم موارد تأیید خوش بینانه همیشگی درباره منافع مشارکت عمومی، نمونه هاي متعدد و مستندي از 
موقعیت هایی به چشم می خورد که افراد عدم مشارکت را آسان تر، سودآورتر یا به لحاظ عادات شخصی  مانوس تر 

 در می یابند.   
 ,Cleaver(می باشد. کلیور 193/0مشارکت و میزان مشارکت روستائیان با ضریب همبستگی رابطه آماري بین انگیزه

F., در تبیین انگیزه هاي مشارکت اعتقاد دارد که هنجارهاي اجتماعی نسبت به عقالنیت   اقتصادي در درجه  )١٩٩٨
و خدمت به اجتماع حمایت  دوم اهمیت قرار دارد. اگر چه مشارکت و روابط اجتماعی به موجب هنجارهاي مسئولیت

 می شوند، اما سرانجام در خدمت اهداف توسعه اقتصادي محسوب می گردند.
)، داشتن منافع و عالیق مشترك را مهمترین ویژگی موثر در کنار هم قرار گرفتن و فعالیت مشترك 1378موحدي(

 روستاییان می داند.  
که جوهره مشارکت کسب منافع اقتصادي است لذا سازمان اعتقاد دارند باید توجه کرد  )١٩٩١ ,Oakley( اوکلی

هاي دولتی در کنار گسترش مشارکت هاي مردم براي موفقیت کار باید به صورت ساز و کاري مناسب براي افزایش 
 بهره وري آنها نیز تالش نمایند.   

 کت بر می شمارد.)، عوامل اقتصاد، ترویجی، حقوقی و قانونی را جزء عوامل موثر بر مشار1378شاعري(
)، متغیرهاي انسجام اجتماعی، انگیزه پیشرفت، عضویت در نهاد ها و درآمد سرپرستان خانوار روستایی 1380قاسمی(

 را تعیین کننده می داند.
) در خصوص همبستگی بین متغیر میزان مشارکت و میزان موفقیت اعتقاد دارد که طرح مشارکت ممکن 1383فمی(

ظارات در صورت عدم تامین تقاضاها و نیازهاي مردم شده و بر موفقیت اثر منفی بگذارد. در است موجب افزایش انت



خصوص همبستگی بین متغیر مشارکت و تحقق اهداف باید توجه کرد که جوهره مشارکت کسب منافع اقتصادي 
ر جهت افزایش است، لذا سازمان هاي دولتی کشاورزي در کنار گسترش مشارکت مردمی باید به صورت اقدامی د

 درآمد عمل نمایند.
اعتقاد دارند که دولت باید مردم را صاحب مهارت، نوآوري و منابع نماید تا براي تسریع در  )١٩٩١ ,Oakley(اوکلی

روند فرآیند توسعه و بهبود وضع کشور مورد استفاده قرار گیرند. لذا براي مشارکت موفقیت آمیز روستاییان نیاز به 
 ی است تا جهت تسهیل این فرآیند اقدام کنند.  سازمان هاي دولت
از کارشناسان مرکز توسعه بین الملل دانشگاه براد فورد در نقدي بر  کار آمدي  ) Cleaver, F., 1998( فرانسیس کلیور

بلند مدت مشارکت در زمینه بهبود شرایط مادي آسیب پذیرترین افراد، در مورد مشارکت به منزله راهبردي براي 
ونی اجتماعی، شواهد اندکی در دست است. هر چند شواهد مربوط به کارآیی از پشتوانه اي برخوردار است. دگرگ

 ولی دالیل مربوط به توانمند سازي و پایداري بیشتر جنبه جزئی و پیش پا افتاده را داراست. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 فصل ششم 
 

 پیشنهادها و توصیه ها -6
% افراد نمونه دیپلم و فوق دیپلم اند، پیشنهاد می گردد از میان این افراد با اجراي یک برنامه  7/45توجه به اینکه با  -1

آزمون و پذیرش تعدادي به عنوان نیروهاي معین شرکت سهامی آب منطقه اي آموزش هاي مرتبط با آب را دیده و 
ازي تشکل هاي آب بران در خدمت منطقه روستایی قرار به آموزش و ترویج موضوعات مشارکتی تا مرحله راه اند

 گیرند.
هکتار بدست آمده است،  58/1با توجه به اینکه مساحت اراضی شالیزار براي هر بهره بردار در حوزه مورد تحقیق  -2

انی و توصیه می گردد که به نحو مقتضی مراتب به سمع و نظر مسولین سیاسی رسانده شود تا در سیاستگذاري هاي است
تخصیص منابع اعتباري نسبت به تأمین نیازهاي سازمان آب منطقه اي و بهره برداران آب مالحظات الزم را مد نظر 

 داشته باشند.   



 30% دیگر در سن  50سالگی بسر می برند و حدود  89الی 50% بهره برداران نمونه در سن  7/42با توجه به اینکه  -3
بیر الزم براي اجراي طرح هاي توسعه منابع آب با سرعت تمام عملیاتی گردد. این امر سالگی قرار دارند، تدا 49الی

عالوه بر جلوگیري از مهاجرت جوانان روستایی اقدامات مناسبی در جهت جلوگیري از تغییر کاربري اراضی هم 
 خواهد بود. 

به بستر و حریم رودخانه از آگاهی الزم % از افراد در نمونه روستایی از قوانین مربوط  5/28با توجه به اینکه  -4
برخوردار نیستند و احتماالً باید آنها را از مسببین اصلی گرفتاري هاي زیست محیطی و آلوده کردن منابع آب 
شهرستان بشمار آورد. توصیه می شود تا نسبت به ترویج این قوانین در قالب دوره هاي آموزشی و ترویجی به 

 د. روستاییان جدي گرفته شو
% افراد از رودخانه ها و 50% افراد از آب بندان و 18% افراد از منابع آبی کانال، 33با توجه به نتایج این تحقیق که  -5

% افراد نیز بیش از یک منبع را براي آبیاري استفاده می کنند. توصیه می شود در مرحله اول جهت 20در مجموع 
روبی آنها اقدام گردد و سپس نسبت به توسعه کانال هاي زهکشی اقدامات صیانت از رودخانه ها نسبت به احیاء و الی

 الزم عملیاتی گردد. 
% افراد نمونه با سواد می باشند براي جلب مشارکت مردم از روش هایی که منجر به  80با توجه به اینکه حدود  -6

برداري بهینه آبی و حتی ارائه نشریات  ارتقاء دانش آنها می شود همانند سخنرانی و بازدید از مکان هاي تحت بهره
 ترویجی استفاده گردد.

% هم اعالم 56% افراد تمایل به همکاري با سازمان آب منطقه اي را دارند و حدود 95با توجه به اینکه حدود  -7
وق و آمادگی کردند که به صورت یدي با سازمان آب همکاري داشته باشند. پیشنهاد می گردد با تدابیري از این ذ
 شوق بهره برداران در عملیات اجرایی طرح هاي توسعه اي آب بدون صرف هزینه دستمزد بهره برداري نمود.    

% 78% افراد نمونه با کارشناسان سازمان آب به نوعی همکاري و ارتباط داشته اند که  83با توجه به اینکه حدود  -8
% نیز اعالم رضایت داشته اند. لذا توصیه می گردد تا  85اسی و این افراد خود را مشمول دریافت رهنمایی هاي کارشن

 تعداد دفعات تماس کارشناسان با روستاییان افزایش یابد. 
% 78% افراد نمونه با کارشناسان سازمان آب به نوعی همکاري و ارتباط داشته اند که  83با توجه به اینکه حدود  -9

% نیز اعالم رضایت داشته اند. لذا توصیه می گردد تا  85هاي کارشناسی و  این افراد خود را مشمول دریافت رهنمایی
 تعداد دفعات تماس کارشناسان با روستاییان افزایش یابد. 

% افراد به شوراي محلی اعتماددارند و از آنها ارایه طریق  85% افراد به ریش سفیدان و 78با توجه به اینکه حدود  -10
 ماس ادواري کارشناسان آب منطقه اي با آنها بر قرار باشد.می گیرند توصیه می شود ت



% افراد نمونه اعتقاد داشتند که همکاري با سازمان آب منطقه اي می تواند در توسعه و  80با توجه به اینکه حدود  -11
ی توسط حفاظت منابع آب منطقه تأثیرگذار باشد، توصیه می شود در موارد مقتضی فراخوان بهره برداران روستای

 کارشناسان سازمان آب صورت پذیرد. 
% عوامل تأثیر گذار در عدم همکاري مردم با سازمان آب ناشی از پایین بودن سطح  50با توجه به اینکه  -12

تحصیالت و همچنین نادیده گرفتن بهره برداران روستایی در مالقات هاي حضوري است. پیشنهاد می گردد دوره 
وتاه مدت سالیانه قبل از شروع هر فصل زراعی بطور گسترده از طریق رسانه ها در برنامه هاي آموزشی و ترویجی ک

 هاي سازمان آب گنجانده شود و در عین حال در تکریم بهره برداران روستایی کوشیده شود. 
ي بین تمایل به مشارکت و همکاري با کارشناسان و دار معنی و مثبت ابطهه رک پژوهشاین   نتایج به توجه با -13

تا سازمان آب منطقه اي نسبت به  گردد می پیشنهاد لذاهمچنین رضایتمندي از کارشناسان سازمان آب وجود دارد 
 بران اقدام نمایند.  آب هاي تعاونی و ردمی م هاي تشکلو راه اندازي  سازماندهیت جه بسترسازي

منـاطق کشـور در مرحلـه بحرانـی آب بسـر مـی بـریم از هـم اکنـون بایـد بـراي رفـع چـالش               اینکه در بسـیاري از  -14
محدودیت منابع آب از لحاظ کمی و کیفی چاره اندیشی کرد. حل برخی مشکالت از قدرت مـدیریتی کشـور خـارج    

ي و است ولی بر اساس یافته هـاي موجـود مـی تـوان در الگـوي مصـرف اب در بخـش کشـاورزي و افـزایش بهـره ور          
بازدهی تولید به راهکار هاي پیشنهادي تکیه نمود. چون امکانات مالی دولت در زمینه مدیریت کانـال هـاي اب رسـانی    

 ضعیف است لزوم بهره برداري از تشکل هاي آب بران بیش از هر زمانی احساس می شود.   2و حتی درجه  4و 3درجه 
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Abstract 
In Gillan province, situated in the north of Iran, remarkable amounts have been 
expended to develop substructure operations in the field of water exploitation of 
approximately ٢٠٠ thousands hectares' of farm lands. To obtain the effective 
reasons and factors of motivation in water sharing and villagers sharing 
attraction and cultivation and garden exploitation for water resources' and finally 
to offer suitable solutions, the following research project has been operated in 
Rasht city over ٩ months. First for the operation of this project we collected data 
from Guilan province areal water limited company archives. Our other needed 
data has been collected through coordination with every city propagation 
authorities workshop holding and filling the written proportions in 
questionnaires which consist of: personal, occupational and income status of 
water sharing and their extent of awareness to the needs of this part and the 
nature of sharing and cooperation for water resources conservation and also 
justification, offering practical solutions in the way of water resource 
conservation, decrease of organization expenses and nature of people 
participation establishment and reconstruction of ٣ and ٤ class irrigation canals 
and draining in training workshops which was done through coordination of 
related authorities in every part of the under study area. The investigated 
variables were: age, people extent of awareness of water resources, literacy 
level, participation nature and motivation, satisfaction and etc. Our statistical 
community involves all those sharing water in the districts of Rasht that were 
٨٣٤١٣ people from which, according to kocran general formula and by 
classification random method, ٣٨٦ share owners were selected from each district 
of this city. The collected data were analyzed by means of SPSS software and 
non-parametrical statistical procedure. The obtained results show that the age 
average of the people water sharing the water was ٤٥, and there is a positive and 
significant relation between the variables of under cultivation area, the role of 
operative organizations, the effect of substructures development and the nature 
of participation and the participation extent and cooperation tendency. And there 
is a negative and significant relation between the number of family members and 
their extent to their participation and cooperation tendency. 
Key words: cooperation tendency, water resources conservations, Gillan 
Regional Water company 
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