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Abstract
In recent years, decreasing or stopping the inlet flows of Hirmand River to Sistan area,
successive droughts, drying of Hamoon Wetland, and closing of the border have all provided
very poor conditions for people’s livelihoods in Sistan Area so that many villagers have
migrated to other parts of Iran. In this regard, the irrigation plan of 46,000 hectares of the
agricultural lands of Sistan Plain through the national project of water transfer from halfwells with modern irrigation systems was approved and implemented to maintain the
population and sustainability of the area. Nevertheless, based on the past experience, many
projects were found to have failed without people's participation.
Objective: The present study aimed to measure the villagers’ levels of participation in the
implementation of the water transfer project besides analyzing the local-spatial variations of
their participatory behaviors.
Method: The statistical population of this research included all the villages within the
construction unit of Hamoon 4. Using Cochran's formula, 20 villages were randomly
selected. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Scheffe and T tests) were
used in SPSS software and a combination of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)
approach and the Gray Relationship Analysis (GRA) technique was utilized in the GIS
environment to compare the local-spatial variability of rural participation in the project
implementation.
Results: The villagers’ participation levels based on various components showed that the
highest rates of participation in the upstream and downstream villages were related to the
components of "Cadastral scrutiny" and "decision-making and consensus" with the means of
2.43 and 3.82, respectively. The overall results of the study indicated low and average levels
of participation in the upstream and downstream villages, respectively. In fact, the level of
rural participation was higher than in the past due to the impact of a justice-oriented view on
the fairer distribution of and access to water through traditional canals and streams. This issue
had been realized by the downstream villages getting away from the half-wells, main
tributaries of rivers, and surface water currents and approaching the radius of 14-23 km to the
end of rural settlements.
Keywords: water transfer project, participation, upstream village, downstream village,
agricultural land.
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تحلیل تغییرات مکانیفضایی رفتار مشارکتی روستاییان
در اجرای طرح انتقال آب از چاهنیمهها به اراضی کشاورزی سیستان
3

مهدی نادریان فر  ،1سیروس قنبری  ،*2جواد بذرافشان
 -0دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدۀ جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -0دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدۀ جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
زاهدان ،ایران
 -4دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
زاهدان ،ایران

چکیده
طرح مسئلله :در ساال هاای اخیار کااه یاا توقا جریاان آب ورودی رودخانا هیرمناد باه منطقا سیساتان ،وقاو
خشکسالی های پی درپی ،خشک شدن تاالب هامون و بسته شدن مرز ،شرایط بسیار نامطلوبی را بارای معیشا ماردم سیساتان
ایجاد کرده اس ؛ به طوری که موجب مهاجرت بسیاری از روستاییان به دیگر نقاط ایران شده اس  .در این زمینه پروژۀ ملای
انتقال آب با سیستمهای نوین آبیاری از چاهنیمهها به اراضی  34هزار هکتاری در دش سیستان بهمنظور نگهداری جمعیا و
پایداری منطقه تصویب و اجرا شد .تجربیات گذشته نشان می دهد بسیاری از طرح ها بدون مشارک مردم با شکس روباه رو
خواهند شد.
هدف :پژوه حاضر ضمن تحلیل تغییرات مکانیفضاایی رفتارهاای مشاارکتی روساتاییان ،میازان مشاارک آناان را در
اجرای پروژۀ انتقال آب سنجیده اس .
روش :جامع آماری پژوه شامل تمامی روستاهای واقع در محدودۀ واحد عمرانی هاامون  3اسا کاه از ایان باین باا
استفاده از فرمول کوکران تعداد  01روستا بهصورت تصادفی انتخاب شاد .بارای تجزیاهوتحلیال دادههاا ،از آماار توصایفی و
استنباطی (آزمونهای  Scheffeو  )Tدر نرمافزار  SPSSو برای مقایس توأمان تغییرات مکانیفضاایی مشاارک روساتاییان در
اجرای طرح از ترکیب مدل فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی ) (FAHPو تکنیک تحلیل رابطا خاکساتری ) (GRAدر محایط
 GISاستفاده شد.
نتایج :میزان مشارک روستاییان در مؤلفههای مختل نشان میدهاد در روساتاهای باالدسا و پااییندسا باه ترتیاب
بیشترین میزان مشارک با میانگینهای  0/34و  4/20مربوط به مؤلفههای تدقیق کاداستر و تصمیمگیاری و هامفکاری اسا .
برآیند کلی شاخص های پژوه نشان میدهد سطح مشارک در روستاهای باالدس کم و در روستاهای پاییندس متوساط
اس  .درواقع با فاصلهگرفتن روستاهای پاییندس از چاهنیمهها و انشعابات اصلی رودخانههاا و جریاان آبهاای ساطحی و
نزدیک شدن به شعا  04–03کیلومتری انتهایی سکونتگاههای روستایی ،میازان مشاارک روساتاییان باه علا تاثییر دیادگاه
عدال محوری در توزیع و دسترسی عادالنهتر حقآبه نسب به گذشته (از راه کانالها و نهرهای سنتی) پررنگتر اس .
واژههئای کلیئدی :پاروژۀ انتقااال آب ،مشاارک  ،روساتاهای باالدسا  ،روسااتاهای پااییندسا  ،اراضای کشاااورزی.
ghanbari@gep.usb.ac.ir
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مقدمه
مشارک

ساکنان روستایی در برنامههای اجتماعی ،اقتصادی و عمرانی برای

با توجه به نق پذیری و ایفای نق

دستیابی به اهداف جمعی بهویژه در مناطق روستایی اهمی
نتایج سالها تجرب نظام تمرکزگرا در ایران حاکی اس

بسیاری دارد (شیخحسنی و مهماندوس .)015 :0425 ،

بیتوجهی به مشارک

اعم از مادی و معنوی ،هدررفتن امکانات دولتی و درنهای

مردمی به هدررفتن سرمایههاای ملای
و فعالیا هاای عمرانای و

نارضایتی روستاییان از دول

ناقصماندن بعضی از این طرحهای عمرانی منجر میشود (سادات موسوی و همکااران)03 :0452 ،؛ بناابراین نباود
مشارک

ساکنان بومی و بهرهبرداران طرحها از تثییرگذاری پاروژههاای مارتبط مایکاهاد؛ در حاالی کاه گساترش

مشارک

مایشاود

عالوه بر موفقی

پروژهها باعث بهبود نگرش و شیوۀ اقدامات مردم در ارتباط پایدار باا طبیعا

( .)Poon & Thai, 2010: 68از دستاوردهای شیوۀ مشارکتی خالقی  ،مدیری
مقایسهپذیرشدن ،آسیبزدایی از کاربرد فناوری و حرک
اس

پایدار ،فرص سازی ،مستندسازی و

تدریجی بهسوی سامان تصامیمساازی مبتنای بار پیشانهاد

( )Rosairo & Potts, 2016: 40-42که بهطور معمول در سه سطح مشارک

مشارک

در اجرا و پیادهسازی برنامهها و درنهای

مشارک

در تادوین و طراحای برناماههاا،

در ارزشایابی و بررسای نتاایج و پیامادهای حاصال از

اجرای کل برنامه یا طرح خاص مدنظر قرار میگیرند (.)Stefano, 2010: 1333
در منطق سیستان با توجه به شدت محدودی

آب ،توجه به افزای

کارایی مصرف آب و ارتقاای بهارهوری آن

یک ضرورت اجتنابناپذیر خواهد بود (اصغری لفمجاانی و همکااران .)044 :0454 ،اهمیا
زمانی احساس میشود که افزای

راندمان آب با استفاده از سیساتمهاای تحا فشاار و نیماهتحا فشاار از مخاازن

چاهنیمهها از  01درصد موجود به بی
بیشتری نسب

ایان موضاو بیشاتر

از  51درصد میرسد و انتقال آب باا سیساتم لولاهگاذاری توجیاه اقتصاادی

به سیستم انتقال آب با کانالهای روباز دارد (پیری و همکاران)104 :0454 ،؛ از این رو استفادۀ بهیناه

از منابع آب و استفاده از روشهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی روستاهای سیستان بسیار مهم اس  .در هماین
زمینه پروژۀ انتقال و توزیع آب از مخازن چاهنیمهها در  34هازار هکتاار از اراضای کشااورزی روساتاهای سیساتان
( 144روستای سیستان) در قالب  0041گروه همآب 01هکتاری با بهرهگیری از سامانههای نوین آبیاری باا بیشاترین
راندمان طراحی و اجرا شده اس ؛ هدف این پروژه ،جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقاه ،احیاای کشااورزی قابال
برنامه ریزی ،بهره وری هوشمندانه و بهینه از منابع پای تولید ،ایجاد اشتغال و افازای

تاوان اقتصاادی روساتاییان باا

رویکرد پایداری اس .
البته باید توجه داش

که نادیدهگرفتن نق

بهرهبرداران در مراحل مختل

مدیری

پروژههای آبیااری پیامادهای

منفی متعددی را به دنبال خواهد داش ؛ ازجمله تضاد و بیگانگی بین کشاورزان و مادیری

شابکه ،باروز مسااول و

مشکالت اجتماعی در اجرا و بهرهبرداری از طرحها ،طوالنیشدن زمان اجارای طارحهاا و تاثخیر در بهارهبارداری،
تحمیل بار مالی بیشتر به دول  ،بیمیلی کشاورزان به مشاارک

در بهارهبارداری ،مصارف بایرویا آب و کااه

راندمان آبیاری ،اختالل در کارایی شبکه ،مستهلکشدن زودهنگام تثسیسات آبیاری ،افزای

هزینههای بهرهبرداری و

نگهداری از سازهها و سامانههای انتقال و توزیع آب به دلیل تخریب و تخلفات گسترده ،مشارک نکردن کشااورزان

تحلیل تغییرات مکانیفضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاهنیمهها به اراضی کشاورزی سیستان مهدی نادریان فر و همکاران 40 /

در نگهداری و تعمیرات شبکه ،تمکیننکردن کشاورزان در رعای
از شبکهها و در مواردی تقابل آنان با مدیری

سیاس ها و برنامههای مدیری های بهرهبارداری

سیستم .مجمو این عوامل به کاه

ساوددهی یاا حتای زیاانآوری

شبکهها و استهال ک زودهنگام آنها منجر میشود (نوریپور و همکاران)02 :0450 ،؛ بنابراین اجرای طرحهای توسع
منابع آب و درنتیجه بهرهبرداری بهینه از شبکههای آبیاری و فراهمآوردن زمین الزم برای گذار از وضاع موجاود باه
وضع مطلوب (یعنی بهرهبرداری از شبکههای مدرن) بدون جلب مشارک های مردمی میسار نیسا ؛ بادین ترتیاب
مشارک

مردم در چنین طرحهایی باعث پذیرش آسان ،کمکردن هزینهها ،افزای

اجراشده می شود و پژوه

سرع

اجرا و پایداری طرحهاای

حاضر نیز با توجه به همین رویکرد طراحی شده اس ؛ بر این اسااس پاژوه

حاضار

درصدد پاسخگویی به پرس های زیر اس :
.0
.0

میزان مشارک
مشارک

روستاییان در اجرای پروژۀ انتقال آب به اراضی دش

روستاییان در اجرای پروژۀ انتقال آب به اراضی دش

سیستان چقدر اس ؟

سیستان در چه ابعادی قویتر اس ؟

مبانی نظری و سوابق پژوهش
مشارک

فرایندی دوسویه و تعاملی اس

که در یک سوی آن ماردم و در ساوی دیگار دساتگاههای اجرایای و

دولتی قرار دارند .در این فرایند ایجاد اعتماد متقابل و کسب اعتماد ضروری اسا ؛ بادین ترتیاب مشاارک  ،تقبال
آگاهانه و شرک
مشارک

مؤیر و فعال هم افراد یک جامعه برای دستیابی به یک هدف خاص اس  .براسااس ایان تعریا

اصول و ارکانی دارد که باید در فرایند مشارک

مردم در طرحها و پروژههای توسعه به آنهاا توجاه شاود.

این اصول عبارتاند از:
فعال همه یا بیشتر مردم در یک فعالی

خاص باشد.

.0

مشارک

باید دربرگیرندۀ شرک

.0

مشارک

باید ارادی و از روی میل و رغب

.4

مشارک

افراد درواقع باید مبتنی بر آگاهی افراد مشارک کننده باشد؛ یعنای افاراد بایاد از پاروژه ،اهاداف،

باشد.

مقاصد و مزایای پروژه آگاهی کامل و قبلی داشته باشند (کریمی سنگچی و همکاران.)04 :0450 ،
در همین زمینه تجرب طرحهای موفق توسعه و عمران روستایی نشاندهندۀ نق
اینگونه طرحها و ضرورت بهرهگیری از ظرفی های مشاارک
ارزشیابی طرحهای توسعهای اس

مردم در ابعاد گوناگون میدانناد .تجربا تااریخی کشاور ماا

ضمن تثکید بر اعمال راهبرد باال به پایین در توسعه ،از شکس
مشارک

مردمای در مراحال مختلا

برناماهریازی ،اجارا و

(فرانی و معتقد .)004 :0450 ،بر همین مبنا امروزه یکی از اهداف و در عین حال

ابزارهای عمدۀ برنامههای توسع روستایی را مشارک
برمبنای این تجربه و افزای

مؤیر مشارک

مردم در پایداری

حوزۀ معرفتی و دان

آن در فرایند توسع روستایی حکای

علمی ،الزم اس

دارد؛ بناابراین

جامعه توجه به توسع روستایی را با محوری

مردمی ،سرلوح برنامهها و تدابیر خود قرار دهد (لنگرودی و سخایی)000 :0422 ،؛ بنابراین پا

دهه برنامهریزی و بهکارگیری راهبردهای مختل

از چناد

در کشورهای جهان سوم ،به این نتیجه رسیدند که میباید مردم در

بطن برنامهها و فعالی ها حضوری فعال داشته باشند و پایه و اساس برنامه مبتنی بار نظارات و خواساتههاای ماردم
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محلی قرار گیرد (شمشاد و ملکمحمدی .)000 :0424 ،در همین زمینه چمبرز )0112( 0طرفدار مشاارک
طرحها و برنامههای عمرانی و آبادانی اس
عامل مهم زیر را در گرای

و تثکید میکند که این مشارک

مردم به مشارک

ماردم در

باید داوطلبانه باشد .همچنین وی چهاار

مؤیر میداند:



سپردن فعالی های داخل روستا به مردم؛



انتقال فناوریها از طریق مربیان و مروجان باسابقه به روستاییان؛



واگذاری تحلیل مساول روستایی در پروژهها به روستاییان؛



نگرش باالییها (برنامهریزان و مجریان) دربارۀ مردم روستا و رفتار آنها باا ماردم روساتا (شافیعی یابا

و

همکاران 144 :0451 ،به نقل از .)Chambers, 2008
امروزه کشورهای در حال توسعه بی

از پی

به همکاری ،همیاری و مشارک

فعال مردم بهمنظاور دساتیابی باه

توسع پایدار نیاز دارند .هرچه میزان همکاری مردم در فرایند توسعه بیشتر باشد ،سرع
دستیابی به توسع پایدار به همان نسب

موفقی

در طارحهاا بارای

بیشتر خواهد بود .با توجه به اینکه در فراینادهای توساع پایادار ،انساانهاا

بازیگران و مجریان اصلی توسعه به حساب میآیند ،مشارک
در این زمینه توسع پایدار روستایی بدون مشارک

مردمی در توسع پایدار اهمیتی بی

و همیاری مردم امکانپذیر نیس

و دول

از پی

مییاباد و

بهتنهایی از عهدۀ چنین

کاری برنمیآید (راحمی اردکانی و همکاران.)034 :0451 ،
البته در مسیر تحقق مشارک پذیری مردم موانعی نیز وجود دارد که مهمترین آنها از دیادگاه اوکلای و مارسادن

0

( )0555عبارتاند از :موانع عملی (شامل نامرتبطبودن پروژهها با نیازهای ماردم ،ناآگااه باودن مسائوالن اجرایای از
مساول عمومی و اجتماعی روستاها و ،)...موانع فرهنگای (شاامل محافظاهکااری و نداشاتن اعتمادباهنفا  ،وجاود
اختالفات محلی و )...و موانع ساختاری (شامل حاکمبودن روابط قدرت ،نظام برنامهریزی کامالً متمرکز و.)...
سوان سون نیز در بررسیهای خود دربارۀ علل مشارک نکردن روستاییان در طرحهای اجرایای در روساتاها باه
این نتیجه رسیده اس

که علل اصلی این امر ،متناسبنبودن آهنگ حرکا

طارحهاا باا میازان آماادگی روساتاییان،

متناسبنبودن پروژهها با سطح معلوماات و مهاارتهاای مشاارک کننادگان و نیاز مشاارک نکاردن روساتاییان در
تصمیمگیریها و برنامهریزیهاس  .بدین نحو که تصمیمگیری برای تدوین طرحهای روستایی به جای آنکه هماراه
با گروه (روستاییان) اتخاذ شده باشد ،برای گروه (روساتاییان) صاورت گرفتاه اسا ؛ بناابراین اگار روساتاییان در
برنامههای توسع پایدار روستایی مشارکتی نداشته باشند ،کار مسئوالن دشوار میشود و اگر روستاییان باه مشاارک
در برنامهریزیها و برنامهها تشویق نشوند ،نمیتوان به موفقی

این برنامهریزیها و برنامهها امیدوار و شاهد توساع

پایدار روستایی بود (نجفی کانی و میرزا علی.)000 :0450 ،
در این زمینه بررسیها نشان میدهد مشارک

افراد محلی در طارحهاا و پاروژههاا سابب کااه

هزیناههاا در

گردآوری اطالعات ،تعیین راهکارهای واقعیتر ،تدوین قوانین ایربخ تر ،هماهنگی و انساجام بیشاتر افاراد جامعاه
روستایی و اعمال بهتر قوانین میشود (رضایی و همکاران .)010 :0450 ،به هار حاال خاساتگاه دیادگاههای رایاج
. Chambers
. Oakley and Marseden
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درزمین مشارک  ،نظریههای مختلفی دربارۀ ساختار و عملکرد جوامع محلی بهطاور اخاص و نظریاههاای مختلفای
دربارۀ مشارک

بهطور اعم اس  .دانیل استراب 0بهطورکلی دیدگاههای فلسفی مشاارک

را باه چهاار دساته تقسایم

میکند:
نظریة همراهساختن :در این دیدگاه به دلیل اینکه ساکنان محلی قادر به ایفای نق

.0

نیستند ،مشارک
.0

کاه

آنها فقط میتواند در جه

مخالفتشان در انجام پروژهها با دخال

سازنده در انجام پروژهها
صوری در پروژه باشد.

نظریة مشورتی :در این دیدگاه برخالف نظری هماراهسااختن ،عقیاده بار ایان اسا

کاه ارزشهاایی کاه

برنامهریزان و سیاس گذاران دربارۀ منافع عموم مطرح کردند ،ارزشهایی هستند که باه طبقا متوساط تعلاق دارد و
پاسخگوی نیازهای قشر پایین جامعه نیس ؛ بنابراین برقراری ارتباط با این قشر بهمنظور آشنایی با افکار و اندیشهها و
ارزشهای آنان از مقتضیات برنامهریزی اس .
نظریة درمان آموزشیاجتماعی :ارتقای وضعی

.4

افرادی مسئول که با آزادی سرنوش

با تربی
.3

افراد با آموزش که با مشارک

به آنها داده میشود ،هماراه

خود را به سمتی بهینه رهنمون کنند.

نظریة قدرت جامعه :براساس این نظریه افراد و جوامعی که به دالیل مختلفی از کانون قدرت اجتمااعی باه
داده شوند (ادیبزاده و همکاران.)030-034 :0425 ،

دور افتادهاند ،باید در سیاس گذاریها دخال

در سالهای اخیر پروژههای موفق زیادی در زمینههای آبیاری ،دامپروری ،کشاورزی و ...با مشارک
شده اس  .امروزه نیز افزای

تقاضای آب در بخ

کمبود آب ،تفکر برنامهریزی در مدیری

کشاورزی ایجاب میکند برای امنی

مردم انجاام

غاذایی و کااه

بحاران

بهینهسازی مصرف آب بهصورت سازوکارهای جامع و یکپارچه باه وجاود

آید و هم بهرهبرداران نیز در آن مشارک

کنند .مدیری

مشاارکتی آبیااری باهعناوان یاک رهیافا

جهاانی بارای

بهرهبرداری پایدار از تثسیسات و منابع آبی وارد کشور نیز شده و از این رهگذر مقامات ارشاد بخا  ،اجارای ایان
رهیاف

را یک ضرورت دانسته و بر آن تثکید کردهاند .کشاورزان نیز اصلیتارین عامال در مادیری

مصارف آب و

تولید فراوردههای کشاورزی برای دستیابی به توسعه محسوب میشوند و هار فرایناد و اقادامی کاه در شابکههاای
آبیاری و زهکشی بدون توجه به تثییر و نقا

کشااورزی انجاام شاود ،باازدهی کاافی و مطلاوبی نخواهاد داشا

(سجاسی و همکاران .)05 :0454 ،به هر حال یک طرح مشارکتی زمانی سودمند خواهد بود که با توجه به هم ایان
اهداف اجرا شود و در مرحل مطالعه تا زمان بهرهبرداری به هم این موارد توجه کافی شود .پ
در مدیری

مشارکتی موفق ،مشارک

آنچه مسالم اسا

مردم بهعنوان اصل اساسی نشئ گرفته از دالیل متعددی (شکل  )0اسا

نادیدهگرفتن آنها موجب هدررفتن سرمایه گذاریهای دولتی خواهد شد؛ بنابراین مشاارک
طرح و تشکلهای منسجم به پایداری مدیری

کاه

ماردم در قالاب اجارای

آبیاری و توسع شبکههای آبیاری در مناطق روستایی کمک میکند.

. Daniel Straub
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شکل :1 -تمایل کشاورزان به مدیریت مشارکتی آب
(افشار و زرافشانی)014 :0425 ،

با توجه به گستردهبودن ابعاد مشارک  ،مطالعات زیادی در زمینههای مختل

انجام شده اس

کاه باه بعضای از

مهمترین آنها اشاره میشود.
وانسلمبرو ک و همکاران )0110( 0عوامل تعیینکنندۀ تمایال کشااورزان بلژیکای را باه مشاارک
کشاورزی بررسی کردهاند .نتایج پژوه

که سن و تحصیالت رابط مثب

مؤید آن اس

در طارحهاای

و معناداری با مشاارک

در

طرحهای کشاورزی دارد.
آلبرت و همکاران )0100( 0مشارک

بهره برداران را در پروژههای آبیاری در منطق  Janilla-villaاسپانیا بررسای

کردهاند .نتایج نشان داد توسع اجتماعی و اقتصادی در منطقه به درج پذیرش پروژه در بین ذینفعاان بساتگی دارد
و به مشارک

عمومی بهمنظور تعیین بهترین سیاس

زارعی و همکاران ( )0422زمینههای مشارک

مدیری
در مادیری

اصفهان تحلیل کردند .نتایج تحلیل عاملی این پژوه
کشاورزان عضو تشکل آببران را عواملی چون مشارک
بهرهوری ،مشارک

در توزیع بهین آب ،مشارک

آب نیاز اس .
شابک آبرساانی بخا

جرقویاه را در شهرساتان

نشان میدهاد حادود  10درصاد کال زمیناههاای مشاارک
در توساع فنای و حفاظا

شابکه ،مشاارک

در افازای

در فعالی های گروهی و همکاری باا ادارات دولتای آب مشاخص

میکند.
شیخحسنی و مهماندوس

( )0425نق

مشاارک

اجتمااعی و اقتصاادی روساتاییان را در طارحهاای عماران

روستایی (نمون موردی :دهستان نسا) بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد آگااهی از اهمیا

مشاارک

و همچناین

. Vanslembrouck et al.
. Albert et al.

1
2

تحلیل تغییرات مکانیفضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاهنیمهها به اراضی کشاورزی سیستان مهدی نادریان فر و همکاران 40 /

میزان مشارک

اهالی روستای نسا از اهالی روساتای والیتارود بیشاتر و بار هماین مبناا رشاد ،توساعه و پیشارف

طرحهای عمرانی روستای نسا از روستای والیترود بیشتر اس .
شریفی و همکاران ( )0450عوامل مؤیر بر مشارک
زیر سد جیرف

را بررسی کردند .نتایج حاکی اس

بهرهبرداران در مدیری

میزان مشارک

شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی

پاساخگویان در مادیری

شابکههاای آبیااری و

زهکشی در سطح پایین و متوسط اس .
حسینی و همکاران ( )0453عوامل مؤیر بر سطح مشارک
شناسایی کردند .برمبنای نتایج سطح مشارک

کشاورزان را در مدیری

بهره برداران در مدیری

شبکه های آبیاری و زهکشی

شبکه های آبیاری و زهکشی در حاد متوساط

ارزیابی شده اس .
رضادوس

بهرهبرداران در طارح  001هازار هکتااری احیاای اراضای کشااورزی

و همکاران ( )0450مشارک

خوزستان و ایالم را ارزیابی کردند .نتایج آزمون  tهمبسته نشان داد مشارک
پررنگتر از مشارک

واقعی آنان اس .

پرهیزکاری و همکاران ( )0450عوامل مؤیر بر مشارک
عملیات حفاظ

تصنعی بهرهبارداران در طارح بیشاتر و

آبوخا ک با کااربرد الگاوی الجیا

کشااورزان حوضا آبخیاز شااهرود را در باهکاارگیری

چناد گزیناهای بررسای کردناد .نتاایج نشاان داد متغیرهاای

تحصیالت ،شیب اراضی ،آگاهی از عملیات حفاظتی ،درآمد ناخالص سالیانه ،دریاف
در کالسهای ترویجی آیار مثب
بر احتمال مشارک

و معنادار و متغیرهای سن و اشتغال در بخ

کشاورزان در بهکارگیری اقدامات حفاظ

نوریپور و همکاران ( )0450سازههای مؤیر بر مشارک
زهکشی دش

غیرکشاورزی آیار منفی و معنااداری

آب و خا ک دارند.
روستاییان را در مدیری

و بهرهبرداری شبک آبیااری و

لیشتر بررسی کردند .یافتهها نشان داد متغیرهای سرمای اجتمااعی ،نگارش باه ایربخشای مشاارک ،

عوامل اجتماعیفرهنگی ،عوامل ساختاری ،تجرب کشاورزی ،سابق مشارک
مثب

کمکهای بالعوض و شارک

و معناداری با مشارک

در مدیری

کشاورزان در طرحهای مشارکتی ،رابط

و بهرهبرداری از شبک آبیاری داشته اس .

تبریزی دخ فرد و همکاران ( )0454عوامل فردی ،اجتماعی و ارتباطی تثییرگذار بر مشاارک
مدیری

کشااورزان را در

شبک آبیاری سد سهند بررسی کردهاند .نتایج نشان داد بیشتر بهرهبارداران ( 14درصاد) مشاارکتی در حاد

متوسط و پایینتر داشتند و سطح مشارک

آنها با متغیرهای سن ،تعداد اعضای خانوار و سابق کار کشاورزی رابطهای

منفی و معنادار داشته ،ولی با سطح تحصیالت ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،سطح ارتباطاات ترویجای ،میازان
استفاده از منابع اطالعاتی و سطح آگاهی از تشکل رابطهای مثب

و معنادار داشته اس .

خوشنواز و محمودی کوهی ( )0454در بررسی استقرار مشارک
عقیلی دریافتند مشارک

موجب افزای

مردمی در مدیری

شبکههای آبیاری گتوناد و

مسئولی پذیری و رضایتمندی کشااورزان در نگهاداری و بهارهبارداری از

شبکههای آبیاری میشود .همچنین مشخص شد مدیری
شبکههای آبیاری و زهکشی کارون بزرگ نق

مشارکتی در مقایسه با بخ

مؤیرتری دارد.

مادیری

دولتای در عملکارد
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موالننژاد و یعقوبی ( )0451در بررسی عوامل مؤیر بار مشاارک
میاندوآب به این نتیجه رسیدند که سطح مشارک

کشااورزان در مادیری

کشاورزان در مدیری

مناابع آب شهرساتان

منابع آب در حد متوسط باا میاانگین 4/41

در مقیاس  0سطحی لیکرت اس .
به هر حال با توجه به پیشین مطرح و نتایج مروری بر متون مرتبط با موضو  ،در هرکدام از نظریهها و دیادگاهها
بهطور گسترده به مباحث مربوط به میزان مشارک

و عوامل مارتبط باا آن توجاه شاده اسا ؛ در ایان باین برخای

صاحبنظران داخلی و خارجی به مقول میزان مشارک
مباحثی را دربارۀ عوامل مؤیر بر مشارک

در طرحهای عمرانی و عوامل مرتبط با آن توجه داشتهاناد و

و درج مشارک

با دیدگاه ترویجی بررسای کاردهاناد؛ بناابراین درزمینا

تغییرات مکانیفضایی و رفتار مشارکتی روستاییان تاکنون پژوهشی بهصورت تخصصی در حاوزۀ جغرافیاایی انجاام
نشده اس ؛ بر این اساس چهارچوب مفهومی پژوه
اراضی کشاورزی ،مشارک
میزان مشارک

باه مشاارک

روساتاییان در ابعااد بررسای تادقیق کاداساتر

در تصمیمگیری و همفکری روستاییان در اجارای طارح ،مشاارک

روستاییان در اجرای طرح اختصاص داده شده اس

0

از ناو حماایتی و

(شکل .)0

شکل :2 -مدل مفهومی مشارکت روستاییان در اجرای طرح
منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

روش پژوهش
با توجه به اهداف پژوه  ،نو پژوه
روستای زیر پوش

کاربردی با روش توصایفیتحلیلای اسا  .جامعا آمااری پاژوه

شبک آبیاری و زهکشی واقع در ناحی عمرانی هامون  3اس

که از بین روستاهای باالدسا

40
و

. Cadaster
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پاییندس  01 ،روستا بهصورت تصادفی بهعنوان نمون آماری تعیین شد .تعداد خانوارهای سااکن در ایان روساتاها
برابر با  102خانوار اس  .برای برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهای روستایی از روش نموناهگیاری کاوکران باا
روساتاییان در

سطح اطمینان  50%و احتمال خطای  1014استفاده شده اس ؛ بنابراین برای بررسای ساطح مشاارک

اجرای طرح ،بین  051نفر از سرپرستان خاانوار ،سارگروه گروههاای هامآب ،اعضاای کمیتا مشاورتی ،آبیااران و
سرآبیاران پرس نامه توزیع شد؛ همچنین برای بهرهمندی از نظرات روستاییان و استفاده از آنان در نتایج پژوه
 41نفر از کسانی که پرس نامه پر کردند ،مصاحبه انجام شد؛ از این رو در تحلیلهای پاژوه

باا

عاالوه بار اساتنباط

آماری از نکات شفاهی و مشاهدات میدانی نیز استفاده شد.
برای تعیین شاخصهای پژوه  ،ضمن مطالعات اسنادی و کتابخانهای براساس مصااحبه باا کارشناساان فنای و
تسهیلگران پروژه ،طی

گستردهای از شاخصهای مرتبط با مشارک هاای مردمای در اجارای طارح انتقاال آب باه

اراضی کشاورزی دش

روستاییان در ساطح روساتاها،

سیستان به دس

آمد (جدول  .)0برای تعیین میزان مشارک

براساس مدل استفادهشده ،مراحل مختلفی شامل تشکیل مااتری
محیط نرمافزار فازی سو لور مثلثی) 0انجام و سپ

ارزیاابی و تعیاین وزن شااخصهاای مارتبط (در

مقادیر هر گزینه در وزن آنها ضرب و بر مجمو مقادیر تقساایم

میشود.
در پژوه

حاضر باهمنظاور تعیاین ساطح مشاارک

سلسلهمراتب فازی 0استفاده شد؛ بنابراین نخس

روساتاها از تکنیاک تحلیال رابطا خاکساتری و تحلیال
نسبی شاخصهای مؤیر بر مشارک

روستاییان،

برای تعیین اهمی

از مقایس دوبهدوی عوامل استفاده شد؛ بر این اساس ضمن مقایس دوبهدوی عوامال ماؤیر بار مشاارک

(براسااس

آرای دریافتی از تسهیلگران مرتبط با طرح ،کارشناسان یا مدیران جهاد کشاورزی) ،اهمی
در این زمینه مراحل مختلفی شامل تشکیل ماتری
فازی سولور مثلثی )4انجام شد؛ سپ

نسبی عوامل تعیاین شاد.

ارزیابی و تعیین وزن شاخصهای مارتبط (در محایط نارمافازار

برای سطحبندی روستاها براساس شاخصهای مطالعهشده از میانگین حاصال

از پاسخگویی روستاییان به تفکیک هر روستای نمونه استفاده شد؛ همچنین برای نرمالسازی مقادیر فرماول زیار باه
کار رف :
)1

پ

از ایجاد روابط خاکستری با استفاده از معادل باال ،تمامی مقاادیر باین صافر و یاک قارار گرفا

و پا

از

محاسب تمامی ضرایب رابط خاکستری ،رتب خاکستری با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
)

(

∑

)

(

)2

1

. FAHP Solver
. FAHP
3
. FAHP Solver
2
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در این محاسبات  wهمان وزن شاخصهاس

که پی

از این باا روش  FAHPمحاسابه شاده اسا  .وزن هار

شاخص در تکتک درایههای مربوط به آن شاخص ضارب مایشاود .براسااس رواباط موجاود و وزنهاای نهاایی
شاخصهای تصمیمگیری ،امتیاز موزون هریک از این روساتاها برحساب مقاادیر مشاارک
آنها به تفکیک سطح مشارک

گروههای مختلفی تفکیک و نقش پراکن

در محایط  ArcGISباه

تهیه شد.

جدول :1 -مؤلفهها و شاخصهای مدنظر در بررسی مشارکت روستاییان در اجرای طرح
شاخصها

مؤلفهها
مشارک
مشارکت در تدقیق
کاداستر

در مشخصکردن مرز روستاها -مشارک

اراضی فعلی -مشارک

در تدقیق مرز روستاهای زایشی و ماادر -مشاارک

در شناسایی قطعات دچار اختالف ازنظر مالکیا  -مشاارک
در شناساایی مسااح

در شناساایی مالکاان

در شناساایی قطعاات بادون مالکیا -
اراضای هار بهارهباردار در روساتا-

مشارک

در شناسایی تعداد قطعات اراضی هر روستا -مشاارک

مشارک

در شناسایی صاحبان حقوق قانونی و عرفی و احراز گروههای همآب براساس دادههای کاداستر

اراو طرح پیشنهادی شبکه برای تسهیلگران ،اخذ نظرات آنها و رفع ایرادات کلی -اراو نظار و پیشانهاد بارای بهتار اجراشادن
طرح به مجریان طرح -پیشنهاد به کارشناسان فنی برای عبور بهترین مسیر خط لول اصلی ( -)GRPپیشنهاد به کارشناسان فنی
مشئئئئئئئارکت در
تصئئئمیمگیئئئری و
همفکری

برای عبور بهترین مسیر لول فرعی پلیاتیلن از اراضی کشاورزی -اراوا پیشانهادها و راهکارهاای اجرایای باهمنظاور کااه
مخالف ها و مقاوم های بهرهبرداران -پیشنهاد در تعیاین محادودۀ تجمیاع -مشاارک
گروههای همآب -شرک

در مکاانیاابی حوضاچههاای آبگیار

در برگزاری جلسات توجیهی -مشورت با ذینفعان باهمنظاور تشاریح اهاداف و سایمای طارح و

الزامات فنی ،قانونی و مدیریتی طرح -مشارک

باا تساهیلگران بارای شناساایی ویژگایهاای قاومیفرهنگای و اشاتراکات و

تعارضات اجتماعی در محدودۀ طرح
مدیری

بهرهبرداری و نگهداری از شبک توزیع  -پیمای

مسیر لول فرعی پلیاتیلن به همراه کارشناسان فنی طارح-رضاای

از مسیر عبور خط لول  GRPدر اراضی کشاورزی -رضای
مشارکت حمایتی

اجازه برای عبور جادۀ سروی

در محدودۀ اراضی کشاورزی -حلوفصل مشکالت پی

رو درزمینا ایجااد معاارض -قباول

سهم آب اختصاص دادهشده به روستا -قبول سهم آب هریک از زارعان در طرح -قبول و مجوز جابهجایی قطعاات و تجمیاع
اراضی -ایجاد امنی
تعهدات پیمانکار پی
میزان مشارک

مشارکت در اجرا

از مسیر عبور خط لول فرعی پلایاتایلن در اراضای کشااورزی-

برای پیمانکاران و کارشناسان و کارگران در حاال اجارا -حفاظا

از طارح در حاال اجارا -اعتمااد باه

از شرو و اجرای کار

داوطلبانه بهصورت نیروی کار -میزان مشارک

همیاری در طرح عمرانی -میزان مشارک

مالی در طارح عمرانای در حاال اجارا -میازان آماادگی بارای

مالی در طرح عمرانی در حاال اجارا -در اختیاار گذاشاتن ابازار و ماشاینآالت در

صورت نیاز به همکاری
منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

محدودة پژوهش
منطق سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان بین مختصات جغرافیایی  02درجه و  40دقیقه تاا  40درجاه
و  35دقیقه طول شرقی و  05درجه و  30دقیقه تا  40درجه و  00دقیقه عرض شمالی بهصاورت یاک بارونزدگای
مثلثیشکل در جنوب شرق ایران واقع شده اس  .شهرستان هامون با فاصل 01کیلومتری از زابال در مسایر زاهادان
به زابل قرار دارد و ناحی عمرانی هامون  3در این شهرستان واقع اس  .واحد عمرانای هاامون  3در جناوب شارقی

تحلیل تغییرات مکانیفضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاهنیمهها به اراضی کشاورزی سیستان مهدی نادریان فر و همکاران 45 /

شهرستان زابل و شرق شهرستان هامون قرار دارد و حدود  1/2درصد از منطقه سیستان را شامل مایشاود .موقعیا
محدودۀ طرح در نقش کشوری و استانی اراوه شده اس

(شکل .)4

شکل :3 -موقعیت محدودة مطالعهشده در کشور ،استان و منطقة سیستان

یافتههای پژوهش
بررسی میزان اراضی کشاورزی روستاهای مطالعهشده نشان میدهد روستاهای جهانبخ
با سطح  005و  301هکتار بیشترین مساح
 002و  025کمترین مساح

و ابراهیمآباد به ترتیاب

از اراضی کشاورزی و روستاهای جعفر شهباز و حساینا باه ترتیاب باا

از اراضی کشاورزی را دارند .بررسی سهم آب اختصاصیافته به روستاهای سایاهپشاته

و چلنگ نشان میدهد میزان سهم آب هر بهرهبردار از هر هکتار تقریباً  1/0هکتار اس ؛ این در حاالی اسا
روستاهای حسینا  1/02و حسین مشهدی  1/33هکتار اس

کاه در

(جدول  .)0ازجمله دالیال ایان اخاتالف در ساهم آب

کمبودن اراضی مازاد کشاورزی و قرارگرفتن اراضای کشااورزی عمادۀ روساتای حساینا پشا
اجرانشدن طرح در آن نقطه و انتقال سهم آب اراضی به قسم های اجراشدۀ طرح اس

دایاک حفااظتی و

(شکل .)3
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شکل :4 -تصاویر ماهوارهای اراضی پشت دایک حفاظتی روستای حسینا
منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

جدول :2 -میزان سهم آب اختصاص دادهشده در طرح به تفکیک روستا
میزان اراضی کشاورزی

سهم آب در طرح

میزان سهم آب هر بهرهبردار

(هکتار)

(هکتار)

از هر هکتار

قلعه کنگ

000

045/00

1/40

دک دهمرده

041

41/52

1/04

ده میر

441

23

1/44

چنگ مرغان

051

44/0

1/4

سیاهپشته

340

50/40

1/04

ابراهیمآباد

031

045/04

1/02

پنجک

440

001/34

1/33

محمدآباد

0025

443

1/40

کرمی

300

031/40

1/43

چلنگ

333

21/3

1/03

اکبرآباد

303

015/2

1/4

جمالآباد

321

033/0

1/42

حسین مشهدی

404

014/20

1/30

اکبر جعفری

411

24/55

1/4

محمد اعظم

441

21/00

1/4

جهانبخش

055

003/04

1/3

جعفر شهبازی

002

20/1

1/33

لطفاهلل

445

000/0

1/3

حسینا

025

11/0

1/02

محمدصفر

421

040

1/40

روستاها

منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

تحلیل تغییرات مکانیفضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاهنیمهها به اراضی کشاورزی سیستان مهدی نادریان فر و همکاران 10 /

در ادامه وضعی میانگین شاخصهای پژوه در روستاهای مدنظر بررسی شده اسا ؛ تماامی شااخصهاای
بررسیشدۀ میزان مشارک روستاییان در اجرای پروژۀ انتقال آب کمتر از میانگین نظاری ( )4اسا ؛ ایان در حاالی
اس که در روستاهای پاییندس فقط در شاخصهای مدیری بهرهبرداری و نگهداری از شابک توزیاع ،پیماای
مسیر لول فرعی پلیاتیلن به همراه کارشناسان فنی طارح ،اجاازه بارای عباور جاادۀ ساروی در محادودۀ اراضای
کشاورزی ،قبول سهم آب هریک از زارعان در طرح ،قبول و مجوز جابهجایی قطعات و تجمیع اراضی ،ایجاد امنی
برای پیمانکاران و کارشناسان و کارگران در حال اجرا ،حفاظ از طرح در حال اجرا ،اعتماد باه تعهادات پیمانکاار
پی از شرو و اجرای کار ،میزان مشارک داوطلبانه به صورت نیروی کار ،میزان مشارک ماالی در طارح عمرانای
در حال اجرا ،میزان آمادگی برای همیاری در طرح عمرانی ،میزان مشارک مالی در طرح عمرانی در حاال اجارا ،در
اختیار گذاشتن ابزار و ماشینآالت در صورت نیاز به همکاری پایینتر از میانگین نظری  4و در سایر شااخصهاا در
حد مطلوب اس (جدول .)4
جدول :3 -وضعیت میانگین شاخصهای مطالعهشده
میانگینها
شاخصها

میانگینها

روستاهای

روستاهای

باالدست

پاییندست

شاخصها

کل

روستاهای

روستاهای

باالدست

پاییندست

کل

0/03

3/13

4/04

مدیری بهرهبرداری و نگهداری از
شبک توزیع

0/40

0/51

0/04

0/31

3/00

4/00

پیمای مسیر لول فرعی پلیاتیلن به
همراه کارشناسان ...

0/44

4/41

0/34

0/41

4/20

4/03

رضای از مسیر عبور خط لول GRP
در اراضی کشاورزی

0/40

4/20

4/11

0/04

4/24

4/10

رضای از مسیر عبور خط لول فرعی
پلیاتیلن در اراضی...

0/40

4/10

4/10

0/05

4/20

4/02

0/25

4/02

0/10

0/32

4/02

4/10

حل وفصل مشکالت پی
ایجاد معارض

0/02

4/13

0/52

0/01

4/33

0/21

قبول سهم آب اختصاص دادهشده به
روستا

0/40

4/41

0/52

0/00

4/34

0/23

قبول سهم آب هریک از زارعان در
طرح

0/31

0/50

0/41

اراو طرح پیشنهادی شابکه ،اخاذ نظارات
آنها و...

0/00

4/00

0/20

قبول و مجوز جابهجایی قطعات و
تجمیع اراضی

0/10

0/22

0/34

اراو نظر و پیشنهاد برای بهتر اجراشدن
طرح به مجریان طرح

0/15

4/34

0/10

ایجاد امنی برای پیمانکاران و
کارشناسان و کارگران...

0/03

4/11

0/05

پیشنهاد به کارشناسان فنی برای عبور مسیر
خط لوله...

0/14

3/00

4/13

حفاظ

از طرح در حال اجرا

0/23

4/11

0/34

پیشنهاد به کارشناسان فنی برای عبور لولا
فرعی پلیاتیلن ...

0/01

3/00

4/11

اعتماد به تعهدات پیمانکار پی
شرو و اجرای کار

0/44

0/44

0/04

0/01

0/01

0/01

0/42

0/14

0/20

0/10

0/40

0/14

0/02

0/22

0/14

0/24

0/10

0/15

مشارک

در مشخصکردن مرز روستاها

مشارک
و مادر

در تدقیق مرز روستاهای زایشی

مشارک

در شناسایی مالکان اراضی فعلی

مشارک در شناسایی قطعات دچار
اختالف ازنظر مالکی
مشارک
مالکی

در شناسایی قطعات بدون

مشارک
هر روستا

در شناسایی تعداد قطعات اراضی

مشارک در شناسایی مساح
بهرهبردار در روستا
مشااارک
قانونی و...

اراضی هر

در شناسااایی صاااحبان حقااوق

اراو پیشنهادها به منظور کاه
و ...

مخالف هاا

اجازه برای عبور جادۀ سروی
محدودۀ اراضی...

در

رو درزمینا

از

0/21

4/00

0/43

میزان مشارک
نیروی کار

داوطلبانه بهصورت

پیشنهاد در تعیین محدودۀ تجمیع

0/30

4/50

4/01

میزان مشارک
در حال اجرا

مالی در طرح عمرانی

مشارک در مکانیابی حوضچههای آبگیر
گروههای همآب

0/00

4/22

4/01

میزان آمادگی برای همیاری در طرح
عمرانی

شرک در برگزاری جلسات
توجیهیمشورتی با ذینفعان...

0/00

3/00

4/02

میزان مشارک
در حال اجرا

مشارک برای شناسایی ویژگیهای
قومیفرهنگی و...

0/04

4/00

0/20

در اختیار گذاشتن ابزار و
ماشینآالت...

مالی در طرح عمرانای

منبع :یافتههای پژوه 0311 ،
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در ادام پژوه

وضعی

و کمترین میزان مشارک

میانگینهای مؤلفهها در روستاهای مدنظر بررسی شده اس  .در همین زمینه بیشاترین

در مؤلفههای تهی کاداستر و کمک به اجرای پروژه در روستاهای لطا اهلل و د ک دهمارده

اس  .درمجمو بهجز روستای حسینا در تمامی روستاها مشارک

در اجرای پروژه کمتر از حد انتظار اس

(جدول

.)3
جدول :4 -وضعیت میانگین مؤلفههای مطالعهشده به تفکیک روستاهای نمونه
مؤلفههای مختلف مشارکت

روستاها

تدقیق کاداستر

تصمیمگیری

حمایتی

اجرا

قلعه کنگ

0/41

4/02

4/33

0/14

دک دهمرده

4/00

0/04

0/01

0/11

ده میر

0/14

0/01

0/14

0/01

چنگ مرغان

0/24

0/34

0/02

0/54

سیاهپشته

0/00

0/00

0/00

0/51

ابراهیمآباد

0/42

0/41

0/14

0/41

پنجک

0/30

4/40

0/20

0/21

محمدآباد

0/00

0/00

0/45

0/44

اسماعیل قنبر

0/01

0/14

0/00

0/14

چلنگ

0/20

0/01

0/31

0/43

اکبرآباد

4/00

3/32

4/41

0/03

جمالآباد

4/41

4/21

0/25

0/21

حسین مشهدی

3/31

3/10

4/03

0/05

اکبر جعفری

4/30

4/04

0/01

0/02

محمد اعظم

0/00

0/40

0/01

0/04

جهانبخش

3/04

3/01

4/21

0/41

جعفر شهبازی

3/40

4/00

4/50

0/01

لطفاهلل

3/40

3/42

3/00

0/21

حسینا

4/00

3/00

4/54

4/13

محمدصفر

3/02

3/11

4/30

0/03

منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

از سوی دیگر براساس نتایج حاصل از مدل تحلیل خاکستری ،روستاها بر این مبنا رتباهبنادی شادهاناد .در ایان
زمینه سطح مشارک

در  00درصد روستاها زیاد ،در  00درصد روستاها متوسط و در  01درصد روستاها کام اسا

(شکل  .)0در همین زمینه بررسی چگونگی پراکن
روستاهای دارای مشارک

روستاهای مطالعهشده ازنظار ساطح مشاارک

کم در شعا 03کیلومتری ابتدایی محدودۀ طرح و بهلحاا موقعیا

نشاان مایدهاد

مکاانی در نزدیکای
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کانالها و نهرهای اصلی قرار گرفتهاند .در این گروه از روستاها از گذشتههای دور به عل

نزدیکی این روساتاها باه

کانالهای بتنی آبرسانی (باغک و محمدآباد) و عبور انشعابات رودخان طاهری از اطراف اراضای کشااورزی آنهاا،
فرص

بسیار مناسبی برای برداش

غیرمجاز از کانالهای بتنی و نیز انشعابات رودخان طاهری فاراهم شاده اسا .

روستاهای د ک دهمرده ،محمدآباد ،ده میر و سیاهپشته و کرمی در این گاروه از روساتاها قارار دارناد (شاکل  .)4از
سوی دیگر در بین سایر روستاهای باالدس  ،روستاهای قلعه کنگ و پنجک بیشترین سطح مشاارک
سایر روستاهای باالدس

دارند .موقعی

را نساب

باه

جغرافیایی این روستاها در ابتدای محدودۀ طرح و در اصطالح محلی جلاو

آب اس  .اراضی کشاورزی روستای قلعه کنگ به عل

باالبودن زمین از سطح نهرها امکان آبیااری طای ساالهاای

کمآبی نداشتهاند و بر این اساس با اجرای پروژۀ انتقال آب به اراضی کشاورزی محدودی
از میان برداشته شده و بر این مبنا مشارکتشان در اجرای پروژه نسب

ناشی از توپوگرافی زمین

به سایر روستاها قابل قبول اس .

شکل :5 -پراکنش فضایی سطح مشارکت روستاییان در اجرای طرح انتقال آب به اراضی کشاورزی
منبع :یافتههای پژوه 0311 ،
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شکل :6 -موقعیت روستاها نسبت به انشعابات رودخانة طاهری و کانالهای بتنی آب
منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

از سوی دیگر نتایج حاصل از آزمون  Scheffeمؤید آن اس
روستاییان در مؤلفههای تدقیق کاداستر و مشارک
 0/51بوده و مؤلفههای مشارک
مشارک

که از بین  3مؤلف بررسیشده ،بیشاترین مشاارک

در تصمیمگیری و همفکری به ترتیاب باا میاانگینهاای  4/11و

حمایتی با میانگین  0/40و مشارک

در اجرا با میاانگین  0/22کمتارین تاثییر را در

دارند (جدول .)0
جدول :5 -نتیجة آزمون  Scheffeدر مقایسة میانگین مشارکت
مؤلفهها
مشارکت در اجرا

Subset for alpha = 0.05
1

2

3

1.8863

مشارکت حمایتی

2.6529

مشارکت در تصمیمگیری و همفکری

2.9712

مشارکت در تدقیق کاداستر

3.0770

Sig.

1.000

1.000

.771
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این در حالی اسا
همفکری ،مشارک

کاه در روساتاهای باالدسا

حمایتی و مشارک

حالی که در روستاهای پاییندس
حمایتی و مشارک

مشاارک

در تادقیق کاداساتر ،مشاارک

در تصامیمگیاری و

در اجرا باه ترتیاب میاانگینهاای  0/11 ،0/01 ،0/34و  0/41را دارناد؛ در

مشارک

در تصمیمگیری و همفکاری ،مشاارک

در تادقیق کاداساتر ،مشاارک

در اجرا به ترتیب میانگینهای  4/04 ،4/14 ،4/20و  0/00را دارند (شکل .)1

شکل :7 -مقایسة مشارکت روستاییان در ابعاد مختلف طرح
منبع :یافتههای پژوه 0311 ،

از سوی دیگر ،برای مقایس مشارک

روستاییان در اجرای پروژۀ انتقال آب در روستاهای باالدس

پایین دس  ،از آزمون  tگروههای مستقل 0استفاده شده اس  .مقایس میانگین سطح مشارک
و پاییندس
اس

مؤید آن اس

که میانگین سطح مشارک

با روساتاهای

در روستاهای باالدس

روستاهای باالدس  0/15 ،و روساتاهای پااییندسا 4/03 ،

(جدول  .)4همچنین با توجه به نتیج آزمون لون ( ،)Leveneسطح معناداری بزرگتر از  1/10اسا

(جادول

 .)1درنتیجه فرض برابری واریان ها رد نمیشود .همچنین از آنجاایی کاه ساطح معنااداری بارای آزماون مقایسا
میانگین دو گروه ،کوچکتر از  1/10اس  ،با سطح اطمینان  50درصد تفاوت معناداری بین میزان مشاارک

در ایان

دو گروه از روستاها وجود دارد که بدون تردید نزدیکی روستاها به کانالهای بتنی و در روستاهای انتهاای محادودۀ
مطالعهشده به عل

دوری از منابع آبی اینچنین در میزان مشارک

زیاد نق

جمعبندی گزارشها وجود معارض در اجرای پروژه نشاندهندۀ آن اس
روستاهای باالدس

و کمترین میزان معارض در روستاهای پاییندس

روستاها در اجرای پروژه بوده اس

اساسای دارد .در ایان زمیناه براسااس
کاه بیشاترین میازان معاارض مرباوط باه

اس

که حاکی از همکااری و همیااری ایان

(جدول .)2
. Independent-Samples T Test

1
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جدول :6 -خروجی آمار توصیفی آزمون  tبرای دو گروه از روستاهای مطالعهشده
گروههای مطالعهشده

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای متوسط استاندارد

روستاهای باالدست

102

2.0911

.53429

.05290

روستاهای پاییندست

95

3.2436

.69137

.07093

جدول :7 -خروجی آمار استنباطی آزمون  tبرای گروههای مستقل
آزمون تساوی

برای تساوی میانگینها  tآزمون

واریانس لون
سطح

F

t

معناداری
فرض برابری

5.583

-13.142

.019

درجة

سطح

آزادی

معناداری(2-

)(df

)tailed

195

.000

اختالف
میانگین

-1.15246

اختالف

فاصلة اطمینان  55درصد برای

خطای

اختالف

استاندارد

کران پایین

کران باال

.08770

-1.32542

-.97951

واریانسها
فرض نابرابری

-13.024

.000

176.758

.08849

-1.15246

-1.32709

-.97783

واریانسها

جدول :8 -آمار تعداد معارضها هنگام اجرای طرح در روستاهای مطالعهشده
موقعیت

تعداد معارضها

روستاهای باالدست

041

روستاهای پاییندست

30

مجموع

010
منبع :شرک

مهندسی مشاور پاراب فارس0311 ،

نتیجهگیری
مشارک

به معنای شرک

ارزشیابی اس  .هدف پژوه

داوطلبانه و ارادی افراد در فرایند توسعه دربرگیرندۀ تصمیمگیاری ،اجارا ،باازنگری و
حاضر ،سنج

میزان مشارک

روستاییان در اجرای طرح انتقال آب به اراضی دشا

سیستان اس  .برای تحقق این هدف ،اطالعات حاصل از پرس نامههاای خاانوار و روساتا و فارمهاای مشااهدات
میدانی در ابعاد مختل
مشارک

مشارک

تجزیهوتحلیال شاد .نتاایج حاصال از آزماون  Scheffeدر مقایسا میاانگینهاای

نشان میدهد مشارک

روستاییان در تدقیق کاداستر و نیز در تصمیمگیری و همفکری در اجرای طرح قابل

قبول اس  .نتایج پژوه
مشارک

اعظمی و همکاران ( )0450نیز در بررسای مشاارک

ماردم در طارحهاا نشاان مایدهاد

به سایر ابعاد مشارک

پررنگتر بوده اس ؛ این در حاالی

روستاییان از نو «مشورتی و اطال دهی» نسب
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اس

روستاییان در اجرای طرح با میانگین  ،0/22در کمترین سطح باوده اسا  .در هماین زمیناه

که میزان مشارک

علیقلیزاده و همکاران ( )0450نیز در بررسی وضاعی
مشارک

روساتاییان در طارحهاای مناابع طبیعای ،میازان

مشاارک

روستاییان را در فعالی های اجرایی در کمترین حد به دس
نشان میدهد در روستاهای باالدس

سایر یافتههای پژوه

آوردهاند.

سطح مشارک

کم و در روستاهای پااییندسا

در

حد قابل قبول اس  .براساس یافتههای نوریپور و همکاران ( )0450میزان مشارک

آببران در شبکههای آبیاری و

زهکشی در حد متوسط و کمتر ارزیابی شده اسا  .ازجملاه دالیال ایان وضاعی

ناامطلوب مشاارک  ،وضاعی

نامناسب اقتصادی کشاورزان منطقه و انتظارات آنان از دول
آبیاری و زهکشی دش

برای انجام برنامههای مرتبط ،تاثخیر در تکمیال شابک

لیشتر و نگرش نامساعد بهرهبرداران دربارۀ نهادهای مرتبط با امور آب و آبیااری اسا ؛ در

حالی که در محدودۀ مطالعهشده روستاهای واقع در شعا 03کیلاومتری ابتادایی محادودۀ اجارای طارح مشاارک
کمتری نسب

به روساتاهای واقاع در شاعا  03تاا  04کیلاومتری دارناد .سااکنان ایان گاروه از روساتاها (شاعا

03کیلومتری ابتدایی طرح) بهواسط موقعی

جغرافیایی خاص روستاها بهلحا نزدیکبودن روساتاها باه مناابع آب

(چاهنیمههای سیستان) و نزدیکی به کانالهای آبرساانی و انشاعابات رودخانا طااهری ،هنگاام رهاساازی آب از
چاهنیمهها با برداش

غیرمجاز آب نسب

به روساتاهای پااییندسا

اراضای بیشاتری را (باا توجاه باه ساهم آب

تعیینشده) آبیاری میکنند؛ در حالی که براسااس دساتورکار اجرایای طارح از  031هازار هکتاار از اراضای دشا
سیستان ،فقط  34هزار هکتار مشمول اجرای طرح قرار گرفته اس ؛ از این رو در محدودۀ مطالعهشاده از مجماو 5
هزار هکتار اراضی قابل کش
روستاهای باالدس
زیر کش

فقط در  4هازار هکتاار طارح اجارا شاده اسا ؛ بادین ترتیاب از نگااه کشااورزان

با اجرای طرح انتقال آب سالیانه سطح اراضی کمتری را نسب

به گذشته (با نهرها و کاناالهاا)

خواهند برد و این عوامل موجب بروز نارضایتی در میان ساکنان روساتاهای باالدسا

از نحاوۀ تقسایم و

توزیع آب و کلیات اجرای طرح شده اس  .گزارش وجود  041معارض هنگام اجرای طرح در روستاهای باالدسا
و فقط  30معارض در روستاهای پاییندس
به هر حال براساس یافتههای پژوه

مؤید این مسئله اس .
و متناسب با شارایط حااکم بار طارح انتقاال آب و وضاعی

مطالعهشده به نظر میرسد اقدامات زیر تا حد زیادی مشارک


روستاییان را در طرحهای آبیاری بیشتر کند:

با توجه به اظهارات بسیاری از روستاییان دربارۀ شکس
زهک

و نیملولهها که پی

نقطه از کشور پی

روساتاهای

بسیاری از طرحهای آبیاری (نظیر کاناالهاای

از این در سیستان اجرا شده اس ) و بدبینی آنان ،ضاروری اسا

از اجرای کامل طرحهای آبیاری ،نخس

در هار

بخشی بهصورت مزرع پاایلوت در نقطا

کوچکی کامل اجرا شود .در این زمینه بازدید روساتاییان از نحاوۀ اجارای طارح و آیاار آن در منااطق
پایلوت و استفاده از تجارب روستاییان برای مرتفعکردن مشکالت احتمالی طرحهای آبیاری در تقویا
مشارک های مردمی تثییر بسزایی دارد.


در روستاهای پااییندسا  ،ضاروری اسا

با توجه به نتایج پژوه

مبنی بر زیادبودن سطح مشارک

طرحهای آبیاری نخس

در روستاهایی اجرا شود کاه دسترسای آنهاا باه مناابع آب محادودتر اسا ؛

 / 12فصلنامه علمی برنامهریزی فضایی ،سال یازدهم ،شماره چهارم( ،پیاپی  ،)34زمستان 0311

درنتیجه همراهی ساکنان این گروه از روستاها به تقوی
سطح مشارک


ح

مشاارک

و همراهای روساتاهای دارای

کم با اهداف طرحهای آبیاری منجر خواهد شد.

برگزاری کالسهای آموزشی و توانمندسازی با محوری

آیار اجرای طرحهاای آبیااری در کشاورهای

خارجی و سایر نقاط ایران ،روحی مشارکتی روستاییان را تقوی

خواهد کرد.

منابع
 -0ادیبزاده ،بهمن ،عسگری تفرشی ،حدیثه ،حسینی ،سید ابراهیم .)0425( ،مهندسی اجتماعی و نقش مشئارکت
مردمی در تحققپذیری نوسازی در بافتهئای فرسئودة شئهری ،دو فصالنام دانشاگاه هنار ،ناما معمااری و
شهرسازی ،دورۀ  ،0شمارۀ  ،3صص .030-002
 -0اصغری لفمجانی ،صادق ،نادریان فر ،مهدی ،نادریان فر ،یریاا .)0454( ،بررسئی تطبیقئی محئدودیت آب هئای
سطحی و زیرسطحی در روستاهای شهرستان هیرمند و زهک ،فصلنام جغرافیا (برنامه ریزی منطقاه ای) ،ساال
 ،3شمارۀ  ،4پیاپی  ،04صص .001-030
 -4افشار ،نسرین ،زرافشانی ،کیومرث .)0425( ،تحلیل تمایل به مشارکت در مدیریت آبیاری؛ مطالعئة مئوردی:
تعاونیهای آببران سفیدبرگ و سراب بس استان کرمانشاه ،علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایاران ،دورۀ ،4
شمارۀ  ،0صص .003 -55
 -3پرهیزکاری ،ابوذر ،مظفری ،محمدمهدی ،حسینی خدادادی ،مهدی ،پرهیزکاری ،رؤیا .)0450( ،بررسئی عوامئل
مؤثر بر مشارکت کشاورزان حوضة آبخیز شاهرود (استان قزوین) در بهکارگیری عملیئات حفاظئت آب و
خاک با کاربرد الگوی الجیت چند گزینهای ،پژوهشنام مدیری

حوضا آبخیاز ،دورۀ  ،1شامارۀ  ،04صاص

.004 -030
 -0پیری ،جمشید ،انصاری ،حسین ،شیرزادی ،سامیه .)0454( ،ارزیابی اقتصادی و مقایسة سیسئتمهئای ثقلئی و
تحت فشار شبکة توزیع آب در منطقة سیستان ،نشری پژوه

آب در کشاورزی ،جلاد  ،02شامارۀ  ،3صاص

.104-103
 -4تبریزی دخ فرد ،النا ،شم  ،علی ،هوشمندان مقدمفرد ،زهرا .)0454( ،عوامل فئردی ،اجتمئاعی و ارتبئاطی
تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکة آبیاری سد سهند ،نشاری آب و توساع پایادار ،ساال ،3
شماره  ،3صص .040-042
 -1حسینی ،ابوالفضل ،پناهی ،فاطمه ،داغستانی ،مریم .)0453( ،شناسایی عوامل مؤثر بر سطح مشارکت کشاورزان
در مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر ،مجل پژوه های ترویج و آموزش کشااورزی ،ساال ،2
پیاپی  ،41شمارۀ  ،0صص .10-24
 -2خوشنواز ،صاوب ،محمودی کوهی ،حاماد .)0454( ،بررسی استقرار مشارکت مردمی در مدیریت شبکههئای
آبیاری گتوند و عقیلی ،دو فصلنام علمیتخصصی مهندسی آب ،دورۀ  ،0شمارۀ  ،0صص .40-14
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 -5رضایی ،روحاهلل ،ودادی ،الهام ،مهردوس  ،خدیجه .)0450( ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت روسئتاییان
در طرح های آبخیزداری حوضة آبخیز خمارک ،مجل پژوه

های روستایی ،سال  ،4شامارۀ  ،0صاص -000

.055
-01رضادوس  ،زینب ،محمدزاده ،سعید ،غنیان ،منصور .)0450( ،تبیین مشارکت بهره برداران در طرح  555هئزار
هکتاری احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم ،پایان ناما کارشناسای ارشاد ،اساتاد راهنماا :محمادزاده،
سعید ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،دانشکدۀ مهندسای زراعای و عماران روساتایی گاروه
ترویج و آموزش کشاورزی.
-00زارعی دستگردی ،زهرا ،ایروانی ،هوشنگ ،فمی شعبانعلی ،حساین ،مختااری حصااری ،آرزو .)0422( ،تحلیئل
زمینههای مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکة آبرسانی بخش جرقویة شهرستان اصفهان ،فصالنام روساتا و
توسعه ،دورۀ  ،00شمارۀ  ،4صص .14-50
-00سادات موسوی ،مرضیه ،ایزدی ،علی ،علوی زاده ،سید امیرمحمد ،منظم اسماعیلپور ،علی .)0452( ،موانع مئؤثر
در مشارکت اجتماعی روستاییان در طرح های عمرانی؛ موردشناسئی :دهسئتان بنئاجوی شئمالی ،فصالنام
جغرافیا و آمای

شهریمنطقهای ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،40صص .04-10

-04سجاسی قیداری ،حمداهلل ،مهدویفر ،غالمرضا ،رجبی ،سمیه .)0454( ،اولویتبندی تشئکلهئای آببئران در
مناطق روستایی؛ مطالعة موردی :روستاهای دهستان سالمی شهرستان خئواف ،فصالنام راهبردهاای توساع
روستایی ،جلد  ،0شمارۀ  ،0صص .01-45
-03سوان سون ،برتون .)0411( ،مرجع ترویج کشئاورزی ،ترجما اساماعیل شاهبازی ،تهاران :ساازمان تارویج و
کشاورزی.
-00شرک

مهندسی مشاور پاراب فارس .)0311( ،گزارش اجتماعی فعالیتهای ماهانة ناحیة عمرانی هامون .4

-04شریفی ،امید ،رضایی ،روحاهلل ،غالمرضایی ،سعید ،برومند ،ناصر .)0450( ،بررسی عوامئل مئؤثر بئر مشئارکت
آببران در مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد جیرفت ،فصلنام تحقیقاات اقتصااد و توساع
کشاورزی ایران ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،0صص .040-031
-01شفیعی یاب  ،ناصر ،انبارلو ،مسعود ،یوسفی طالقانی ،علای .)0451( ،واکئاوی تسئهیل کننئده هئای مشئارکت
روستاییان در توسعة سکونتگاههای روستایی؛ مطالعة موردی :دهستان های چورزق و درام شهرستان طئارم،
فصلنام علمی پژوهشی مطالعات برنامه ریازی ساکونتگاههای انساانی ،دورۀ  ،04شامارۀ ( 4پیااپی  ،)33صاص
.105-133
-02شمشاد ،معصومه ،ملک محمدی ،ایرج .)0424( ،نقئش مشئارکت مئردم در طئرح هئای آبخیئزداری ،تهاران،
مجموعهمقاالت چهارمین همای

ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ،صص .000-005
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-05شیخحسنی ،غالمحسن ،مهماندوس  ،فهیماه .)0425( ،نقش مشارکت اجتمئاعی و اقتصئادی روسئتاییان در
طرح های عمران روستایی؛ مطالعة موردی :دهستان نسا ،فصالنام جغرافیاایی سارزمین ،ساال  ،1شامارۀ ،02
صص .015-003
-01ضامن راحمی اردکانی ،علی ،اسماعیلپور ،یحیی ،محمدی ،یاسر ،غالمی ،حمید .)0451( ،عوامئل اثرگئذار بئر
مشارکت اعضای شرکت تعاونی روستایی در طرحهای احیای بیولوژیک مدیریت منابع طبیعی ،مجل تعااون و
کشاورزی ،سال  ،1شمارۀ  ،01صص .045-034
-00علیقلیزاده فیروزجایی ،ناصر ،مهرعلیتبار فیروزجایی ،مرتضای .)0450( ،بررسی وضعیت مشارکت روستاییان
در مدیریت منابع طبیعی جنگلی در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل ،فصالنام روساتا و توساعه ،ساال ،05
شمارۀ  ،0صص .0-04
-00کریمی سنگچینی ،ابراهیم ،اونق ،مجید ،سعدالدین ،امیر .)0450( ،ارائة مدل مشارکتی مدیریت جامع منابع آب
و خاک حوضة رودخانة حبله رود با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ،پایان نام دکتاری تخصصای در رشات
مهندسی منابع طبیعی -آبخیزداری ،استاد راهنما :ساعدالدین ،امیار ،دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناابع طبیعای
گرگان ،دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری.
-04مطیعی لنگرودی ،سید حسن ،سخایی ،فاطمه .)0422( ،مشارکت مردمی و توسعه یافتگی روستایی در دهستان
سلگی شهرستان نهاوند ،پژوه های جغرافیای انسانی ،دورۀ  ،30شمارۀ  ،11صص .000-004
-03موسی اعظمی ،احمد ،یعقوبی فرانی ،مهسا .)0450( ،بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هئادی
روستایی؛ مطالعة موردی :روستای سنگستان همدان ،فصلنام روستا و توسعه ،سال  ،05شمارۀ  ،0صاص -14
.31
-00موالننژاد ،لقمان ،یعقوبی ،جعفر .)0451( ،بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب؛
مورد مطالعه :شهرستان میاندوآب ،نشری مهندسی منابع آب ،دورۀ  ،00شمارۀ  ،44صص .01-00
-04نجفی کانی ،علیاکبر ،میرزاعلی ،محماد .)0450( ،بررسی و سئنجش میئزان مشئارکت مئردم و نقئش آن در
توسعة روستایی؛ مطالعة موردی :دهستان سلطانعلی شهرستان گنبد کاووس ،چشم انداز جغرافیایی (مطالعاات
انسانی) ،سال  ،1شمارۀ  ،41صص .002-041
-01نوریپور ،مهدی ،نوری ،مرتضی ،کرمی ،آی اهلل .)0450( ،تحلیل سازههای مؤثر بئر مشئارکت روسئتاییان در
مدیریت و بهرهبرداری شبکة آبیاری و زهکشی دشت لیشتر ،فصالنام راهبردهاای توساع روساتایی ،جلاد ،4
شمارۀ  ،0صص .01-10
-02یعقوبی فرانی ،احمد ،معتقد ،مهساا .)0450( ،موانئع مشئارکت روسئتاییان در طئرحهئای هئادی روسئتایی
شهرستان همدان ،فصلنام مسکن و محیط روستا ،دورۀ  ،40شمارۀ  ،004صص .004-004
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