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 3آرش زارع گاریزی و 2واحدبردی شیخ ،2نژاد علی نجفی*، 1فرشته رحیمی
  آبخیزداري، گروه دانشیار2، ارشد گروه آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشجوي کارشناسی1

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم استادیار گروه آبخیزداري، دانشگاه3، گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 09/02/1399؛ تاریخ پذیرش: 12/05/1397تاریخ دریافت: 

 1چکیده

 ترین موارد در گذر زمان یكی از مهم هاي اراضی و نحوه تغییرات آن در اطالع از نسبت کاربري سابقه و هدف:

توان نحوه تغییرات در آینده  گذر زمان میدر ها است. با آگاهی از نسبت تغییرات کاربري اراضی ریزي و مدیریت برنامه

منظور  به اصالح کاربري اراضی براي . رویكرد مشارکت مردمی(7) بینی نمود و اقداماتی پیشگیرانه انجام داد را پیش

 مدیریت بهینه منابع آب، خاک و گیاه ديکاربر ابزارهاي ترین مهم اصولی از اراضی، ازغیربرداري  جلوگیري از بهره

چاي  ریزي اصالح کاربري اراضی حوزه آبخیز چهل برنامه به بررسی دیدگاه مردم در خصوص پژوهش این در .است

 شد. در استان گلستان پرداخته
 

 و اساتید نظر کسب با آن روایی هیه شد کهت اي پرسشنامه از پیمایش میدانی، استفاده با پژوهش در این ها: مواد و روش

در  طالعهموردم آماري جامعه گردید. ( تأیید=∝87/0کرونباخ ) آلفاي آزمون از استفاده آن با پایایی و فن کارشناسان

نفر  13.017 حدود . مجموع جمعیت این حوزه آبخیزاستچاي  آبخیز چهل حوزه ساکن روستاییان شامل پژوهش این

 وتحلیل تجزیه براي گیري تصادفی انتخاب شدند. صورت نمونه نفر به 373 است که از میان کل جامعه آماري تعداد

سازي  . در ابتدا عواملی که مانع اصالح و بهینهگردید استفاده SPSS افزار نرم در محیط توصیفی تكنیك از اطالعات

عواملی که باعث کاربري اراضی تحت مالكیت روستاییان و کشاورزان است شناسایی و امتیازدهی گردید. سپس 

شود،  سازي کاربري اراضی زراعی توسط کشاورزان و روستاییان می افزایش پذیرش عملیات اصالح و بهینه

 بررسی قرار گرفت.مورد
 

ها و  حمایت بانك عدم تمكن مالی روستاییان، عدم ،از نظر مردم موانع اصالح کاربري اراضیترین  مهم ها: یافته

باشند.  می تولید در واحد سطح نظر از هاي دولتی، عدم آگاهی کشاورزان و ارزش پایین اراضی کشاورزي نهاده

شامل مشارکت دادن مردم در تدوین عملیات اصالح کاربري اراضی  افزایش پذیرش عوامل مؤثر برترین  مهمچنین،  هم

دسترسی راحت کشاورزان هاي مالی و معنوي،  ها، تضمین مالكیت اراضی تحت تصرف، ارائه مشوق و برنامهها  حل راه

                                                 
 najafinejad@gmail.comمسئول مكاتبه:  *
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نهایت با مقایسه  در هاي آموزشی و ترویجی معرفی شدند. ها و دورهبرگزاري کالسبه مهندسان و کارشناسان و 

د که روستاییان نسبت به گزینه کشت کاربري اراضی نشان داده شسازي راهكارهاي بهینه در مورد پذیرش مردمی

 مثمر موافقدار به باغات عی شیبی زاردار و همچنین تبدیل اراضسازي اراضی زراعی شیبعلوفه دائمی جهت بهینه

هاي  اجراي عملیات و برنامه اصالح کاربري اراضی روستاییان آمادگی کلی جهت اجراي برنامههستند و در صورت 

براي اجراي عملیات و  چهارم اراضی خود را تدوین برنامه بیش از سه در صورتاصالحی کاربري اراضی را دارند و 

 ها قرار خواهند داد. برنامه
 

 صورت باید در روستاها آبخیزداري هايبرنامه اجراي از قبل که اقدامیترین  آمده، مهم دست طبق نتایج به گیری: نتیجه

 نتیجه در است.برنامه  اولیه اجراي مراحل از ها آن دادن دخالت و ها برنامه گونه ازاین روستاییان آگاهی افزایش گیرد

 ت.اس تر هایی که مردم در آن مشارکت دارند بیش پذیرش عمومی برنامه

 

 مشارکت مردمنامه،  پرسش ،سازي اراضی بهینه، ریزي اراضی برنامه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
برداري  هاي نامناسب اراضی و بهره امروزه کاربري

رویه و غیراصولی از منابع آب، خاک و پوشش  بی

هاي انسان در  گیاهی و از طرفی گسترش فعالیت

هاي وسیعی از کشور را در معرض  طبیعت، عرصه
زایی و تخریب اراضی قرار داده است. نتیجه آن  بیابان

یاهی، بروز عواملی چون از بین رفتن پوشش گ
فرسایش و کاهش حاصلخیزي خاک، کاهش تولید، 

اجتماعی شده  -بیكاري و پیامدهاي منفی اقتصادي

کیفیت  کاهش موجب سو، یك از موضوع است. این

 آمدن وارد به منجر دیگر، سوي از و اراضی ي اولیه

 کشاورزي از طریق گسترش و تشدید فشار مضاعف

 تقلیل از ناشی تولید جبران کاهش منظور به

 این شده است. نتیجه  کشت زیر اراضی حاصلخیزي

 زمین و کاربري پوشش در گسترده تغییرات فرآیند
 مختلف محیط مسائل تشدید به منجر خود که بوده

تخریب،  که است شده اخیر هاي دهه در زیستی

 ترین اساسی از وهوا آب خاک، آلودگی و ها اکوسیستم
 از ناشی اراضی تخریبامروزه  .(4)این مسائل هستند 

 یك به زمین، کاربري تغییرات قالب در فشار انسان

بنابراین ؛ (5است ) شده تبدیل جهانی معضل مهم

این  ها و راهكارهاي مختلفی براي فائق آمدن بر برنامه

اند ولی میزان موفقیت این  مشكالت ارائه و اجراشده

نیافته و  توسعهویژه در کشورهاي  ها بهها و طرح برنامه

 از یكی واقع توسعه چشمگیر نبوده است. در درحال
 عدم این کشورها در هاي مدیریتیبرنامه شكست دالیل

ها توسط  ها و طرح هاي برنامهفعالیت پذیرش
 شرایط اقتصادي مطالعه راستا این . دراست آبخیزنشینان

 مدیریت در مطالعات مهم هايبخش ازجمله اجتماعی
 کاهش سبب جامعه مشارکت (.8گردد ) می تلقی آبخیز

 راهكارها، تعیین اطالعات، آوري در جمع ها هزینه
 نظارت جامعه، اعضاي هماهنگی توافق، تدوین قوانین،

 عمومی . مشارکت(18)گردد  می بهتر قوانین اعمال و
 حل در را عموم که است گونه فرآیندي هر شامل

 گیري تصمیم یا و گذاري ریزي، سیاست طرح له،أمس

 به منجر مردم عموم دخالت همكاري و دهد. دخالت

 جامعه تعهد و پشتیبانی که از شود می تصمیماتی

 و محلی نیازهاي چنین پاسخگوي هم هستند، برخوردار

 (.17هستند ) جامعه هاي خواسته کننده منعكس
( با بررسی تغییرات 2014محمدي و همكاران )

هاي  رامیان طی پیمایشکاربري اراضی در شهرستان 

ترین تغییرات کاربري،  میدانی نتیجه گرفتند که مهم

هاي کشاورزي و ها و مراتع به زمین تبدیل جنگل

. مطیعی لنگرودي و (12است )مسكونی بوده 
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 اثرات عنوان بررسی با پژوهشی ( در2014ن )اهمكار

 نواحی در کشاورزي اراضی کاربري تغییر اقتصادي

بندرانزلی،  رود حسن لیچارکی اندر دهست روستایی

 کاربري تغییر و تبدیل در مهمی عامل را گردشگري

. محمدي و (13اند ) نموده مطرح اراضی کشاورزي

 تغییرات بر مؤثر انسانی ( نیروي2014همكاران )

روستایی را بررسی  مناطق حاشیه در اراضی کاربري
 و اقتصادي کرده و به این نتیجه رسیدند که مشكالت

 نبودن  صرفه به مردم، مالی پشتوانه نداشتن و کم درآمد
رفتن  باال دیگر، عبارت به یا کشاورزي هاي فعالیت

 فروش به مربوط مشكالت و کشاورزي هاي هزینه

 کاربري تغییر هبرند پیش عوامل عنوان به را محصوالت
( 2015. در پژوهشی احمدپور و علوي )(12اند ) یافته

 تغییر در مؤثر هاي مؤلفه تحلیل و با هدف شناسایی
ساري  شهرستان روستایی در کشاورزي اراضی کاربري

 کاربري تغییر در مؤثر هاي مؤلفه عنوان به را عامل 9

 ها آن ترین مهم که نمودند شناسایی کشاورزي اراضی

 عامل وکار، کشت اولیه شرایط مهیا نبودن :از اند عبارت
 و ریسك مدیریت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادي

. رضایی و (1تولید ) هاي نهاده به دسترسی نداشتن
 بر تأثیرگذار عوامل بررسی ( با2012همكاران )

 حوزه آبخیزداري هاي طرح در روستاییان مشارکت
 موانع ترین مهم اند رسیده نتیجه این به آبخیز خمارک

 آگاهی سطح بودن شامل پایین روستاییان مشارکت
 نظام فقدان هاي آبخیزداري،طرح از روستاییان

 از کافی منديعدم بهره و مناسب رسانی اطالع

 .(16بود ) هاي دولتیحمایت و اعتباري تسهیالت

بررسی  ( در پژوهشی با2010همكاران ) و زارعی
 آبخیزداري هايطرح به نسبت آبخیزنشینان دیدگاه

 تا آبخیزداري عملیات اجراي نتیجه بر آن شد که

 .یابد دست منطقه در اهداف خود به توانسته حدودي

 مناسب و دائم زاییاشتغال عدم دلیل به چند هر

. (3) کندجلوگیري  روستائیان مهاجرت از نتوانسته
 هدف ( در پژوهشی با2015مقدسی و همكاران )

 هاي فعالیت اجراي اجتماعی اثرات بررسی و ارزیابی

 هاي برنامه اجراي آبخیزداري به این نتیجه رسیدند که

 مراحل در ذینفعان دادن دخالت و ترویجی آموزشی

 در که هایی پروژه ارزیابی و ریزي، اجرا طرح مطالعه،

 افزایش جهت در شود، می اجرا روستاها هر محدوده

 . (11است ) آنان ضروري مشارکت و آگاهی سطح

خود با  پژوهشدر  (2006آندرسون و گیبسون )

زیست  عنوان حكومت غیرمتمرکز و تغییر محیط

سیاست و تصمیمات دولت را  ،زدایی در بولیوي جنگل

اند که در تغییر نوع  عنوان عوامل مهمی مطرح نموده به

و  . المبین، جیست(2دارند )برداري از زمین نقش  بهره

با عنوان دینامیك استفاده از  یپژوهش( در 2003لپرز )

 ،رات پوشش زمین در مناطق گرمسیريزمین و تغیی

 محیطی، آگاهی نداشتن افراد از اثرات تخریب زیست

تصمیمات نادرست دولت، فقر و و  توریسم توسعه

درآمد پایین را در گرایش به تغییر کاربري مؤثر 

( نیز در 2012ورک و چانتالكا ) سوان .(9اند ) دانسته

وامل وتحلیل ارتباطی عخود با عنوان تجزیه پژوهش

کاربري اراضی، رشد جمعیت و  بر تغییرات مؤثر

 بر تغییر مؤثرعوامل  عنوان بهنزدیكی به شهر را 

شرق تایلند مطرح  کاربري اراضی کشاورزي در شمال

 ( عوامل مؤثر 2011ریتز و برومر ) .(19اند ) نموده

هاي  زمین در جنگل تغییر کاربريهاي  بر محرک

سوالوسی مرکزي، اندونزي را بررسی  شده حفاظت

هاي آبی کرده و نشان دادند که متغیرهاي سهم زمین

در روستاها، تراکم جمعیت، شیب، متوسط بارش و 

زمین مؤثرند و  تغییر کاربريفاصله تا بازار بر 

و مناطق  دورافتادهزدایی و تخریب آن در مناطق  جنگل

چنین  همبا شیب تندتر برخالف انتظار زیادتر است. 

هاي آبی  گذاري در زمین در برخی از روستاها سرمایه

 .(15است )غیرجنگلی شده  تغییر کاربريباعث افزایش 

 که تأثیري و نقش مختلف جوامع در رسد می نظر به

 تغییر پدیده توسعه و ایجاد در توانند عوامل می این

 الزم بنابراین، متفاوت است؛ باشند، داشته کاربري
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 محلی جوامع شرایط بر مبتنی هایی پژوهش است

توسط  کاربري تغییر محرک عوامل تا گیرد صورت

 آن با متناسب و گردند شناسایی جوامع محلی

 دلیل به  ارائه شود. در این راستا عملی راهكارهایی

چاي  حوزه آبخیز چهل در کاربري تغییر لهأمس اهمیت

مخزنی ترین سدهاي  که در باالدست یكی از بزرگ

تأمین آب شرب و کشاورزي شرق استان گلستان قرار 

هاي  ترین حوضه عنوان یكی از پرچالش دارد و به

شود، شناسایی  آبخیز استان گلستان محسوب می

هاي برنامه اصالح کاربري اراضی از  عوامل و مؤلفه

 اصلی دیدگاه مردم امري ضروري و مفید است. هدف

 دیدگاه آبخیزنشینانحاضر، ارزیابی  پژوهش انجام از

 کاربري تغییر هاي مهم در خصوص عوامل و پیشینه

ها در خصوص  کشاورزي و بررسی نگرش آن اراضی

 .چاي است اصالح کاربري اراضی حوزه آبخیز چهل
 

 ها مواد و روش

هاي  چاي یكی از حوضهحوضه آبخیز چهل

هكتار در  25.680کوهستانی شمال کشور با وسعت 

 37˚ 15ˊتا  36˚ 57ˊ جغرافیاییموقعیت عرض 

شرقی  55˚ 37 ˊتا 55˚ 22ˊشمالی و طول جغرافیایی 

شده است   در استان گلستان، شهرستان مینودشت واقع

 موردمطالعه منطقه سالیانه بارندگی (. میانگین1)شكل 

 26باشد. این حوضه دربرگیرنده  می متر میلی 750

مینودشت روستا شامل جمعیت روستایی شهرستان 

قافه و  چاي و قلعهبخش مرکزي دهستان چهل

 180 سطح دریا از ارتفاع باشند. حداقل کوهسارات می

 آن ارتفاع حداکثر و متر در پایین دست حوزه آبخیز

دریا در ارتفاعات کوهستانی  سطح آزاد از متر 2547

روستاهاي دوزین و قلعه قافه از مراکز مهم  .است

 (.10ند )باش جمعیتی این حوزه می

 
 . چای در استان گلستان و ایران موقعیت حوزه آبخیز چهل -1شکل 

Figure 1. Location of the Chehel-Chai watershed in Golestan province and Iran.  
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پژوهش حاضر، از نظر هدف، یك پژوهش 

کاربردي و توصیفی است و از نظر شیوه اجرا، از نوع 

میدانی است که به روش پیمایشی به اجرا در آمده 

 معیار موردنظر، اهداف به با توجه روش، این است. در

 گردید. جامعه تدوین قالب پرسشنامه در هایی مالک یا

 روستاییان شامل پژوهش در این موردمطالعه آماري

موع جمعیت . مجاستچاي  آبخیز چهل حوزه ساکن

نفر است که از میان کل  017,13 این حوزه آبخیز

گیري  صورت نمونه نفر به 373جامعه آماري تعداد 

تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از 

محاسبه  (2015)مقدسی و همكاران،  فرمول کوکران

 تسؤاال با ارتباط در منطقه در پیمایش گردید. سپس با

صورت چهره  ها بهپرسشنامه تكمیل به پژوهش، نسبت

 .گردید اقدام آبخیزنشینان توسط به چهره

طور که بیان شد، براي تعیین حجم نمونه از  همان

 .جامعه آماري روستاییان از فرمول کوکران استفاده شد
 

(1 )                                       𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑧2𝑝𝑞
 

 

 روستاهاي ساکنان )همه آماري جامعه N ،آن در که

 از شده انتخاب آماري )روستاییان نمونه nنظر(، مورد

شاخص آماري براي سطح اطمینان  zجامعه آماري(، 

)نسبت برخوارداري از  p ، مقدار96/1برابر درصد  95

)نسبت عدم برخوارداري از  qو  صفت موردنظر(

مقدار  d متغیر واست  5/0برابر صفت موردنظر( 

شود. در  در نظر گرفته می 05/0اشتباه مجاز که معموالً 

 373 حدود 1این پژوهش، حجم نمونه طبق رابطه 

 شده است. برآورد 

هایی  نامه در این پژوهش، پاسخ محورهاي پرسش

 (2015)مقدسی و همكاران،  در قالب طیف لیكرت

تا  1با ارزش عددي کم  از خیلیکالسی  اي دامنه

داشته که شامل نگرش  5با ارزش عددي زیاد  خیلی

افراد در مورد عامل اصلی نامطلوب بودن تولید و 

هاي زراعی، عواملی که مانع اصالح و درآمد زمین

سازي کاربري اراضی تحت مالكیت روستاییان  بهینه

یات لعواملی که باعث افزایش پذیرش عمباشد،  می

ضی زراعی از سازي کاربري ارا اصالح و بهینه

عوامل محدودکننده ، شود کشاورزان و روستاییان می

دار کم بازده به باغات مثمر  تبدیل اراضی زراعی شیب

با کشت علوفه، میزان پذیرش مردمی در ارتباط با 

هاي ضرورت اصالح کاربري اراضی و گزینه

اصالح کاربري اراضی )تبدیل اراضی پیشنهادي 

در جهت عمود بر  دار به باغات مثمر، شخم شیب

دار  شیب و کشت علوفه دائمی در اراضی زراعی شیب

باشد. براي تعیین پایایی ابزار پژوهش، از  و...( می

استفاده گردید.  SPSSافزار  آلفاي کرونباخ در نرم

 خبره متخصص توسط نامه نیزاعتبار( پرسش)روایی 

 هاي داده وتحلیل تجزیه .قرار گرفت تأیید مورد

 صورت SPSSافزار  نرم از با استفاده هشد گردآوري

 .گردید ارائه توصیفی صورت به نتایج و گرفت

 پایایی پرسشنامه تعیین براي شد، بیان که طور همان

 آلفاي روش ضریب از درونی همبستگی بر تأکید با

 شد: استفاده صورت زیر کرونباخ به
 

(2)                             α =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑠2
) 

 

siتعداد سؤاالت،  kکه در آن، 
واریانس هر سؤال و  2 

s
 است. واریانس کل سؤاالت 2

 

 نتايج و بحث
ابزار پژوهش براي محورهاي اصلی  پایایی

آمد که در حد مناسب  دست به 87/0 حدود نامه پرسش

اساس اطالعات است. بر (75/0 باالتر ازارزش )

سال با  55تا  35بین  یسنارزش  آمده افراد با دست به

 دهندگان ترین فراوانی پاسخ درصد، بیش 9/53فراوانی 

ترین  نظر سطح تحصیالت، بیش دهند. از را تشكیل می

( مربوط به پاسخگویانی است درصد 8/40فراوانی )

که تحصیالت ابتدایی و نهضت سوادآموزي دارند. در 
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بوده و بقیه  سواد بی دهندگان درصد پاسخ 40حدود 

درصد سیكل،  7/9 سطح آموزشی حدود نیز از لحاظ

باالتر از  درصد تحصیالت 9/2درصد دیپلم و  7/6

کشاورزي  دهندگان ر پاسخت بیشدیپلم داشتند. شغل 

افراد دامدار و یا  هبقی درصد( و 5/55با فراوانی )

کارمند دولت بوده و یا به سایر مشاغل آزاد ازجمله 

 ند.باش داري، کارگري و غیره مشغول می مغازه

آمده از بررسی و ارزیابی  دست ، نتایج بهطورکلی به

نگرش آبخیزنشینان در خصوص اصالح کاربري 

 صورت بهچاي و اثرات آن اراضی حوزه آبخیز چهل

 آمد: دست بهزیر 

: های زراعی عدم مطلوبیت تولید و درآمد زمین

مورد نگرش مردم راجع به عامل  آمده در دست نتایج به

هاي زراعی،  بودن تولید و درآمد زمیناصلی نامطلوب 

تر روستاییان عامل قیمت پایین  نشان داد که بیش

محصوالت تولیدي را دلیل عدم مطلوبیت تولید و 

که بیش از طوريهدانند ب هاي زراعی میدرآمد زمین

دهندگان امتیاز عامل قیمت پایین درصد پاسخ 40

 ،چنین هم انتخاب کردند. "زیاد"محصوالت تولیدي را 

هاي  داربودن اراضی و قیمت باالي نهاده شیب

شود. عملیات  کشاورزي رتبه دوم اهمیت را شامل می

کاشت، داشت، برداشت نامناسب، فقدان دانش و 

ترتیب  آگاهی کشاورزان و شرایط دمایی نامناسب به

تر  بیش ولیهاي اهمیت بعدي قرار دارند. در مقام

نامناسب و یا کاهش  دهندگان عواملی مانند خاک پاسخ

تدریجی حاصلخیزي خاک، نزوالت جوي کم و 

هاي زراعی نامناسب را دالیل عدم کشت گونه

هاي زراعی مطلوبیت تولید و درآمدهاي زمین

دانند. این بدین معنی است که از دیدگاه  نمی

چاي  روستاییان این عوامل در حوزه آبخیز چهل

و درآمد مناسب هستند و عامل محدودکننده تولید 

(. این در 2)شكل باشند  نامطلوب اراضی زراعی نمی

حالی است که نرخ متوسط فرسایش خاک در سطح 

تن  30چاي در حدود اراضی زراعی حوزه آبخیز چهل

 که  (14)شده است   در هكتار در سال گزارش

اما از ؛ شود باعث کاهش شدید حاصلخیزي خاک می

کودهاي شیمیایی  که این نقیصه خاک با کاربرد جائی آن

شود، موردتوجه کشاورزان قرار آسانی برطرف می به

که استفاده از کودهاي شیمیایی،  نگرفته است. درحالی

اما کند،  اگرچه کمبود حاصلخیزي خاک را جبران می

تبعات منفی محیط زیستی گوناگونی را ازنظر کیفیت 

 گذارند. جاي می فون و فلور آبخیز به ،وخاک منابع آب
 

 
 . های زراعی توزیع فراوانی نگرش روستاییان نسبت به عامل اصلی نامطلوب بودن تولید و درآمد زمین -2شکل 

Figure 2. Frequency distribution of villagers' attitude toward the main cause of low production and income 

from agricultural lands.  
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نتایج : سازی کاربری اراضی موانع اصالح و بهینه

مانع اصالح  نگرش مردم، راجع به عواملآمده  دست به

ي اراضی تحت مالكیت آبخیزنشینان سازي کاربر و بهینه

حمایت  تر آبخیزنشینان عامل عدم نشان داد که بیش

اصالح و  ربط را دلیل عدمنهادهاي دولتی ذيها و  بانك

که بیش از  طوري هدانند، ب سازي کاربري اراضی می بهینه

 "زیاد"دهندگان رتبه این عامل را درصد پاسخ 49

چنین عدم تمكن مالی رتبه دوم  اند. هم انتخاب کرده

را دارد. عدم صرفه اقتصادي، عدم آگاهی  اهمیت

ترتیب در  یزات فنی بهکشاورزان، عدم امكانات و تجه

هاي اهمیت بعدي قرار دارند. از طرفی  رتبه

ضرورت  دهندگان عوامل عدم احساس نیاز به پاسخ

اصالح کاربري اراضی و عدم اعتماد به نظر مهندسان 

معنی که  شناسان را پاسخ منفی دادند، بدینو کار

تر آبخیزنشینان اصالح کاربري اراضی حوزه  بیش

کنند و  امري ضروري احساس میچاي را  آبخیز چهل

ندسان و کارشناسان مربوطه اعتماد زیادي به نظرات مه

با توجه به احساس ضرورت اصالح  ،بنابرایندارند. 

کاربري اراضی از سوي آبخیزنشینان و اعتماد کافی به 

 ،گردد نظرات مهندسان و کارشناسان، پیشنهاد می

زي سانسبت به برطرف کردن موانع اصالح و بهینه

کاربري اراضی از طریق اعطاي تسهیالت مالی و 

هاي آگاهی افزایی  هاي دولتی، برگزاري دوره حمایت

 (.3شكل و ارائه امكانات و تجهیزات فنی اقدام گردد )

 

 
 . باشد سازی کاربری اراضی می بهینهتوزیع فراوانی نگرش روستاییان نسبت به عواملی که مانع اصالح و  -3شکل 

Figure 3. Frequency distribution of villagers' attitudes toward factors that hinder the improvement and 

optimization of land use. 

 

عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات اصالح و 

 در آمده دست به نتایج: سازی کاربری اراضی بهینه

عواملی که باعث خصوص نگرش مردم راجع به 

سازي کاربري یات اصالح و بهینهلافزایش پذیرش عم

نشان  شود اراضی زراعی از کشاورزان و روستاییان می

تر روستاییان عامل مشارکت دادن مردم در  داد که بیش

افزایش ها را دلیل اصلی ها و برنامهحل تدوین راه

سازي کاربري اراضی یات اصالح و بهینهلش عمپذیر

درصد  95که بیش از طوريهدانند بمی زراعی

 "زیاد و زیاد خیلی"دهندگان امتیاز این عامل را  پاسخ

درصد  80اند. از طرفی بیش از انتخاب کرده

دهندگان امتیاز تضمین مالكیت اراضی تحت  پاسخ

اند.  انتخاب کرده "زیاد زیاد و خیلی"تصرف را 

هاي مالی، دسترسی راحت  چنین ارائه مشوق هم

کشاورزان به مهندسان و کارشناسان مشاور جهت اخذ 

هاي آموزشی و ها و دورهمشاوره فنی، برگزاري کالس
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ترویجی، ارائه تسهیالت بانكی، ایجاد مزارع نمایشی و 

 صرفه بودن یا بیمه تضمینی  به الگویی، تضمین مقرون

 ترتیب  گیرانه بهمقررات سختو تدوین قوانین و 

(. 4هاي اهمیت بعدي قرار دارند )شكل  در مقام

 50بیش از  ،شودمشاهده می 4طور که در شكل  همان

هاي پیشنهادي براي درصد مردم امتیاز تمام گویه

زیاد و "افزایش پذیرش اصالح کاربري اراضی را 

اند. مشارکت دادن مردم در انتخاب کرده "بسیار زیاد

ها و تضمین مالكیت اراضی ها و برنامهحلوین راهتد

برداران در افزایش میزان پذیرش تحت تصرف بهره

توجه  اما قابل عملیات اصالحی بسیار کلیدي است.

شده، اگر  اگذاري مالكیت تصرفاست که بعد از و

سوي متولیان امر صورت نگیرد،  نظارت کافی از

؛ ان شودواقع ممكن است ایجاد طمع در کشاورزدر

بنابراین بهتر است دولت بعد از تضمین حدود، 

نظارت خود را افزایش دهد و بالفاصله اعمال قانون 

 تر پیشگیري کند. کند تا از تصرفات بیش

 

 
سازی کاربری اراضی  و بهینه یات اصالحلعواملی که باعث افزایش پذیرش عم توزیع فراوانی نگرش روستاییان نسبت به -4شکل 

 . شود زراعی از کشاورزان و روستاییان می

Figure 4. Frequency distribution of villagers' attitudes toward factors that increase the acceptance of land use 

improvement and optimization plan.  

 

دار کم  های تبدیل اراضی زراعی شیب محدودیت

مورد  آمده در دست نتایج به: بازده به باغات مثمر

عوامل محدودکننده تبدیل دیدگاه مردم نسبت به 

بازده به باغات مثمر با  دار کم اراضی زراعی شیب

تر روستاییان عامل  کشت علوفه نشان داد که بیش

را دلیل  هاي باالي تبدیل اراضی زراعی به باغات هزینه

تبدیل اراضی زراعی اصلی عامل محدودکننده 

که  طوري هدانند. بدار کم بازده به باغات مثمر می شیب

دهندگان رتبه این عامل را درصد پاسخ 40بیش از 

حمایت مالی  عدماند.  انتخاب کرده "زیاد خیلی"

ها و نهادهاي دولتی رتبه دوم اهمیت را دارد و  بانك

ها و وجود آب براي آبیاري نهالچنین عوامل عدم  هم

هاي  درختان، عدم وجود انبارهاي ذخیره یا کارخانه

فرآوري، عدم اعتقاد به اقتصادي بودن باغات، بازدهی 

دیرهنگام باغات، عدم وجود بازار مناسب براي فروش 

هاي اهمیت بعدي قرار ترتیب در رتبه محصوالت به

اقلیمی روستاییان عوامل شرایط  ،چنین دارند. هم

نامناسب و عدم تناسب اراضی براي کشت باغات را 

بدین معنی که این عوامل در  ،پاسخ منفی دادند

 روستا مناسب هستند و جز عوامل محدودکننده

 (.5شكل روند ) شمار نمی هب
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 . علوفه دار کم بازده به باغات مثمر با کشت ه تبدیل اراضی زراعی شیبعوامل محدودکنندتوزیع فراوانی نگرش روستاییان نسبت به  -5شکل 

Figure 5. Frequency Distribution of Attitudes of the Villagers toward the Limiting Factors of the Conversion 

of Low-yielding Slope Croplands to orchards with Forage Cultivation.  

 

سازی  مقایسه پذیرش مردمی راهکارهای بهینه

آمده در مورد نگرش  دست نتایج به: کاربری اراضی

هاي  مردم راجع به موافقت روستاییان نسبت به گزینه

پیشنهادي کارشناسان و مهندسان براي اصالح کاربري 

روستاییان مربوط ترین موافقت  اراضی نشان داد که بیش

سازي اراضی  به عامل کشت علوفه دائمی جهت بهینه

درصد  31که حدود طوريهب ،دار است زراعی شیب

انتخاب  "زیاد خیلی"دهندگان رتبه این عامل را پاسخ

یكی از دالیل پذیرش باالي این راهكار، کردند. 

 استچاي  گسترش شغل دامداري در حوزه آبخیز چهل

که اکثر خانوارها عالوه بر کشاورزي به دامداري هم 

مشغول هستند و تراکم دام در این حوزه آبخیز بسیار 

تر روستاییان از راهكار تبدیل  چنین بیش همباال است. 

اند دار به باغات مثمر استقبال کرده اراضی زراعی شیب

که این راهكار رتبه دوم پذیرش و موافقت طوريهب

تر  ا کسب کرده است. از طرفی بیشروستاییان ر

آبخیزنشینان از راهكارهاي شخم در جهت عمود بر 

شیب و خریداري اراضی زراعی توسط دولت و تبدیل 

سازي اراضی زراعی با  ها به جنگل در راستاي بهینه آن

 (.6اند )شكل  شیب زیاد استقبال نكرده

 

 
 . کارشناسان جهت اصالح کاربری اراضی پیشنهادهایتوزیع فراوانی نگرش روستاییان نسبت به  -6شکل 

Figure 6. Frequency distribution of villagers' attitudes towards the expert-recommended land use 

improvement practices.  
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: های اصالح کاربری اراضی و برنامه اجرای عملیات

آمده در مورد نگرش مردم راجع به  دست نتایج به

ها براي اجراي داوطلبانه عملیات و  آمادگی کلی آن

هاي اصالح کاربري اراضی نشان داد که بیش از  برنامه

گویان موافق برنامه اصالح کاربري  درصد پاسخ 50

هاي  برنامهاراضی هستند و آمادگی کلی جهت اجراي 

نتایج  ،چنین اصالحی کاربري اراضی را دارند. هم

آمده در مورد نگرش و پذیرش مردم راجع به  دست به

هاي خویش را  میزان سطح اراضی که کشاورزان زمین

صورت داوطلبانه جهت اجراي برنامه اصالح  به

کاربري اراضی قرار خواهند داد نشان داد که 

مه عملیات اصالح و کشاورزان در صورت تدوین برنا

چهارم اراضی  سازي کاربري اراضی بیش از سه بهینه

ها قرار خواهند  براي اجراي عملیات و برنامه خود را

 (.7شكل داد )

 

 
 . های اصالح کاربری اراضی توزیع فراوانی آمادگی روستاییان برای اجرای عملیات و برنامه -7شکل 

Figure 7. Frequency distribution of villagers' readiness for land use operations and land use plannin.  

 

هاي پژوهش نشان داد که دانش و  در مجموع یافته

آگاهی کشاورزان در مقابل تولید و درآمد نامطلوب 

که  درصورتی هاي زراعی منطقه کم است، زمین

هاي اصالح  ضرورت مشارکت مردم در اجراي طرح

شده است که درنتیجه  کاربري اراضی زیاد ارزیابی

 جهت در روستاها هاي ترویجی در اجراي برنامه

  .است ضروري آنان مشارکت و آگاهی افزایش سطح

آمده از عوامل نگرشی و دستبهطبق نتایج 

هاي آبخیزداري با تأکید بر آموزشی، آشنایی با فعالیت

مثمر دار کم بازده به باغات  تبدیل اراضی زراعی شیب

دار به  اراضی شیبر پاسخگویان موافق تبدیل ت بیش

همكاران باشند که با نتایج قربانی و  باغات مثمر می

و  هاي باال علت هزینه اما به (6دارد )( مطابقت 2015)

ستاییان در ها در مشارکت روحمایت مالی بانك عدم

بنابراین، شاید  .کندها محدودیت ایجاد می این طرح

هاي مدیریتی و افزایش مشارکت  تدوین برنامه

برداران راهكار مناسب در اجراي این پروژه  بهره

 اصالح کاربري اراضی باشد.

علت  خصوص در پژوهش از آمده دست به نتایج

 آبخیزداري هاي طرح در روستاییان مشارکت عدم

 مشترک درک عدم جموع،م در که بود بیانگر آن

 افراد به رسانی آگاهی منظور به و روستائیان کارشناسان

 اگر .است مشارکت عدم ترین عامل مهم محلی

 خصوص در مناسبی سطح آگاهی به روستاییان
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 انتظار ها آن از توان نمی دست نیابند، ها طرح و ها برنامه

 پیشنهاد مورد این در .داشت را زیادي مشارکت

 توزیع و تهیه چون هایی هم روش طریق از شود می

 پخش و تهیه ترویجی، و بروشورهاي نشریه پوستر،

 و جلسات برگزاري تلویزیونی، رادیویی و هاي برنامه

 اطالعات ،گونه این از و مواردي ترویجی هاي دوره

 هاي طرح مختلف ابعاد در خصوص روستاییان به الزم

 سطح با بتوانند بردارانبهره شود تا ارائه آبخیزداري

 در پایدار و مستمر شكلی مناسب به اطالعات و آگاهی

 هاي پژوهشباشند که با  مشارکت داشته ها این برنامه

  .(11دارد )( مطابقت 2015مقدسی و همكاران )

 

 گیري کلی نتیجه

 ، باوجودپژوهشاز این  آمده دست طبق نتایج به

 مشارکت راه بر سر موجود موانع و مشكالت همه

 از قبل که ترین اقدامیمهم رسد می نظر به روستاییان

 صورت باید در روستاها آبخیزداري هايبرنامه اجراي

 و ها برنامه گونه ازاین روستاییان آگاهی افزایش گیرد

 .است اولیه اجراي برنامه مراحل از ها آن دادن دخالت

ي ها اگرچه که گزینه افزایش آگاهی روستاییان در مقام

توسط مردم اعالم شده  پژوهشبعدي اهمیت در طی 

توان گفت افزایش دانش مردم، شك می است اما بی

تواند عملیات کاشت، داشت عاملی بنیادي است که می

تر  گیري راحتتر کند و تصمیمو برداشت را مناسب

مندي  تر به رضایت ا بیشهشود. مشارکت مردم در طرح

اي  چنین نتایج ارزیابی و مصاحبه ستگی دارد. همها ب آن

هایی که مردم در آن  نشان داد که پذیرش عمومی برنامه

 ت.اس تر مشارکت دارند بیش
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Abstract
1
 

Background and Objectives: Knowledge about land uses and their changes over time is a 

significant factor in land-use planning and management. This could be used to predict future changes 

and to take appropriate preventive actions. Public participation approach for land use planning and 

preventing improper land uses are important practical tools for optimizing water, soil and plant 

management. In this research, public perception on land use modification in Chehel-Chai Watershed, 

Golestan Province (Iran), was investigated through field surveys. 
 

Materials and Methods: A questionnaire was prepared and its validity and reliability was confirmed 

by expert elicitation from academics and experts and Cronbach's alpha test (α=0.87), respectively. The 

statistical population of this study includes villagers in Chehelchai watershed. The total population of 

this catchment area is 13,017 people, of which 373 people were randomly selected from the total 

statistical population. Descriptive techniques within SPSS software was used for data analysis. 

Initially, factors that hinder the improvement and optimization of land use owned by the villagers and 

farmers were identified and scored. Then, the factors that promote the acceptance of land use 

improvement and optimization operations by farmers and villagers were investigated. 
 

Results: The results indicated that the most important factors hindering land use optimization are the 

lack of financial power of the villagers, lack of support from banks and government institutions, 

farmers' lack of awareness and low value of agricultural land in terms of production per unit area. 

The most important factors that could improve land use modification are involvement of people in 

the formulation of solutions and planning, assurance of ownership of cropland, providing financial 

and spiritual incentives, farmers' convenient access to engineers and experts and organizing 

extension and training courses and classes. Finally, by comparing popular acceptance of land use 

optimization strategies, it has been shown that villagers are in agreement with the option of 

permanent crop cultivation to optimize landslide slopes, as well as the conversion of sloping 

croplands to gardens and, if performed and land use improvement program the villagers are prepared 

to implement land reform programs and if a plan is developed, more than three-quarters of their land 

will be used for operations and programs.  
 

Conclusion: Overall, the most important action to be taken before implementing the watershed 

programs in the villages is to increase the villagers' awareness of such programs and their 

involvement in the early stages of the program implementation. As a result, public acceptance of 

programs in which people participate is greater. 
 

Keywords: Land use optimization, Land-use planning, Public participation, Questionnaire   
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