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چکیده

چای با مشارکت لهه آبخیز چزحوآب رودخانه در  تراز و دما ،شبارمتغیرهای  سنجي پایش امکان پژوهش،هدف از این 

عنوان  ه آبخیز بهزاین حوباشد. استان گلستان ميکوهستاني های هضحو ءجز چایلهه آبخیز چز. حواست شهروندان

طراحي  با ،بدین منظور .های آبخیز استان در کانون توجه مسئوالن و مدیران استان قرار دارد هزن حوترییکي از پرچالش

آموز، سه  )شش نفر شامل دو دانش افراد داوطلب وسیلهبه متغیرهای مذکور قیمت، ادوات ساده و ارزان و ساخت

تلفن  های کاغذی و فرم از طریق ای ثبت شده،هداده گیری شد. مدت پنج ماه اندازه بهشهروند زن و یک شهروند مرد( 

برای ارزیابي و  به اشتراک گذاشته شد.شهروندان  وسیلهبه (شبکه اجتماعي واتساپ و تلگرام)پیامک،  همراه

شهروندان و  وسیلهبههای برداشت شده جفتي و ضریب کاپا بین داده tهای همبستگي،  ها، از آزمون سنجي داده صحت

 وسیلهبههای ثبت شده میانگین داده . نتایج نشان داد کهشداشناسي موجود در منطقه استفاده های هوایستگاه

داری ندارد. شهروند زن با مدرک تحصیلي لیسانس، بیشترین تعداد ثبت  ها تفاوت معنيشهروندان در مقایسه با ایستگاه

های رسمي پایش متغیرهای دما و بارش ایستگاها ایشان همبستگي باالیي ب وسیلهبههای ثبت شده داده ،داده را داشته

ترین همبستگي بین  پائین ،داشته است و شهروند مرد متصدی اداره منابع طبیعي کمترین تعداد ثبت داده را داشته

عملکرد خوب ، در مجموع. های رسمي وجود داشته استههای ایستگادادهایشان و  وسیلهبههای ثبت شده داده

موقع و  بههای قابل اعتماد،  دادهتوان به کمک آنان مي ،ویژه زنان( در پایش آبخیز امیدوارکننده بوده بهشهروندان )

گیری و تصمیم فرایندو کرد ویژه در مناطق کوهستاني دورافتاده را جبران   آوری کرد و کمبود داده بهجمع مدت طوالني

 .کردمدیریت آبخیزها را تسهیل 
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گیری و مدیریت پایدار منابع آب  مشاهدات در تصمیم

ای هیدرولوژیکي  ضروری است. با توجه به پایگاه داده

یگزین برای جا های روشمحدود، لزوم استفاده از 

از اهمیت زیادی برخوردار است. این  ها دادهآوری  جمع

دلیل بهدرآمد  کمو امر در کشورهای جهان سوم 

 فرایندبر بودن   محدودیت اطالعات و مشکل و هزینه

 Wilsonخورد ) يمسیستماتیک پایش بیشتر به چشم 

آوری شده  های جمع داده ،لذا .(2131و همکاران، 

 طریق از پایش حلي و داوطلب وجوامع م وسیله به

شود  يمیک روش موثر در این زمینه تلقي  مردم

(Silvertown ،2113.) یک نیاز رو به رشد در  ،بنابراین

های مقرون به صرفه  آوری داده سراسر جهان برای جمع

در تولید دانش برای مدیریت پایدار منابع طبیعي 

ین (. ا2132و همکاران،  Buytaert) شودمياحساس 

آوری و  نیاز به توسعه رویکردهای نوین برای جمع

روزافزون ات محیطي در توجه های زیست دادهپایش 

اخیر به دانش شهروندان منعکس شده است. طي دو 

عنوان بهدر سراسر جهان  علم شهروندیدهه گذشته، 

درازمدت تغییرات  پایشیک رویکرد نویدبخش برای 

دی کسب کرده محیطي محلي و جهاني، محبوبیت زیا

 هایپروژه (.2134و همکاران،  McKinleyاست )

 توجه وردم و محبوب رویکرد یک به شهروندی علمي

 .است شده تبدیل علوم از حفاظت و تحقیقات در

 هایبرنامه که نفعانيذی عمومي، تعامل دلیل به

 را هاداده توانندمي همواره دهند،مي انجام را تحقیقاتي

 استفاده با را گسترده هایظرسنجين ،کرده آوریجمع

و همکاران،  Dickinson) دهند انجام داوطلبان از

در زمینه علم  يمختلف علمي هایپروژه (.2131

 توان بهعنوان مثال ميبه که دارد وجود شهروندی

 هایصخره بررسي هاجم،م هایگونه پایش و حذف

 پرندگان مشاهده ،يکهکشان اطالعات سوابق مرجاني،

، Black) اشاره کرد هارودخانه دبي پایش و یشهر

 برای را بسیاری علمي هایگزارش هاپروژه (. این2113

 ارائه هادولت به يزیست محیط های سیاست بهبود

 بنابراین، (. Hilchey ،2133و  Conradدهند ) مي

 "شهروند دانشمندان" اصطالح به یا کنندگانشرکت

و  Cooper) دارند تحقیقات علمي در مهمي نقش

 .(Lakshminarayanan ،2114 ؛2114 ،همکاران

 هنگام مردم دیدگاه تغییر علمي، هایمشارکت برعالوه

 مهم دابعاز ا نیز شهرونددانشمند  عنوانهفعالیت ب

 تحقیقات حال، این با. شودميمحسوب  اتتحقیق

 و دانش رفتار، نگرش، تغییر چگونگيبه ارزیابي  اندکي

و  Bell) اندپرداخته کنندگان شرکت محیطي سواد

 که است یفرایند شهروندی علم .(2111همکاران، 

 هستند تحقیق درگیر محقق عنوانبه در آن شهروندان

 محسوب مردم عام و دانشمندان بین پليعنوان به و 

 علم .(Shannon ،2111و  Kruger) دنشو مي

 و طبیعت با مردم ارتباط برای فرصتي شهروندی

و  Larson)است اطالعات مورد نیاز  به دستیابي

 از یکي علم شهروندی بنابراین، .(2133همکاران، 

 محیط تحقیقات در مردم مشارکت برای هاراه بهترین

ها در این زمینه آن دانشافزایش آگاهي و  و يزیست

 ،های اخیردر سال(. 2131و همکاران،  Hsu) است

قاط مطالعات متعددی در زمینه علم شهروندی در ن

 مختلف جهان انجام شده است.

بیش از  مشارکتآمریکا با ایالت کلرادوی در 

، 2110تا  3331از سال  نفر آموزش دیده 3111

از گیری شد و سال اندازه هفتمدت  به متغیر بارش

 ،نشان داد و نتایج شد ها مبادلهداده ،سایت وب طریق

تواند نقش موثری در تحقیقات مشارکت شهروندان مي

 در .(2112و همکاران،  Cifelli) مي داشته باشدعل

 20متغیر بارش در کشور هلند  یک پروژه مشارکتي در

 ،در این پروژه .شدحدود چهار ماه پایش نقطه به مدت 

های  عامل سامانه با  های هواشناسي شخصيایستگاه

شده گیری اندازهداده شدند تا مقادیر آنالین پیوند 

نتایج  ثبت و گزارش شوند. صورت برخط هببارندگي 

 های هواشناسيایستگاه زیاد تعداد که نشان داد

 پایشتواند برای  متصل به اینترنت ميشخصي 

 استفاده شودشهروندان  وسیلهبه ارندگيب آمیزموفقیت

(De Vos  ،2134و همکاران .)ای تحت عنوان پروژه

با مشارکت  عودیسپایش سطح آب در عربستان 

فیلم قطعه  32، در این پروژهم شد. انجا شهروندان

YouTube  و مبادله  برداشتنقاط مرجع مناسب از

تخمین زده  سطح آبها تراز فیلماز روی  ،سپس .شد

با گذشت زمان ردیابي  سطح آب شد و روند تغییرات

(. 2132و همکاران،  Michelsen) شد

Hajmohammadi ( 2134و همکاران ) در شهرستان

با عنوان تحقیق مشارکتي و قابلیت فیروزکوه پژوهشي 



 033/  . . . نیزنشیبا کمک شهروندان آبخ زیحوزه آبخ شیپا يسنج امکان

کاربرد آن در تعیین وضعیت سالمت رودخانه دلیچای 

. در این دادندبا کمک جوامع محلي داوطلب انجام 

های کیفیت آب رودخانه برای تعیین شاخص ،پژوهش

در دو فصل بهار و زمستان با کمک جوامع محلي 

ه به آزمایشگاه منتقل شد ،هبرداری انجام شدنمونه

مشارکت فعال جوامع  ،گیری کردندنتیجهها آن. است

 ،ها شدهها، باعث افزایش موفقیت پروژهمحلي در پروژه

برداری صحیح از منابع تبع آن حفاظت و بهره به

کیفیت آب در آمریکا د. وشميپذیر طبیعي امکان

سایت  22آموزش دیده در  داوطلبنفر  321 وسیله به

و به  پایش شد و بردارینهسال نمو دوطي دوره زماني 

با  که نتایج نشان داد .داده شدآزمایشگاه انتقال 

گیری در روند تصمیم ی شهروندیهاآوری داده جمع

توان با مشارکت داوطلبان بهبود بخش منابع آب را مي

در برنامه  (.2133و همکاران،  Stepenuck)بخشید 

 3332حدود  FreshWater Watchدانش شهروندی 

در شش کشور واقع در مناطق  دریاچه 02 از نمونه

داوطلب آموزش  321 وسیلهبه اقلیمي معتدل جهان

های داده .شد آوریجمع یشهروند علمدیده از طریق 

، نشان شهروندان وسیلهبهه آوری شد ای جمعمشاهده

شده درباره  آوریهای جمعکه قابلیت اعتماد داده ددا

ط به آلودگي آب کیفیت آب و شناسایي مسائل مربو

که  شداین نتیجه استخراج  ،بنابراین .استقبول  قابل

 تأثیر پایشتواند در تکمیل اقدامات علم شهروندی مي

توانایي داشته باشد و شهروندان محلي باید این  زیادی

که مأمور منابع آب شیرین محلي خود  را داشته باشند

 و Thornhill .(2131، همکارانو  Thornhill) ندشو

 یهای علم شهروند با استفاده از داده( 2133همکاران )

برای  FreshWater Watchی افزار کاربردنرمو برنامه 

های بالقوه برای  کنترلو  های کلیدیشناسایي شاخص

کیفیت آب در کالن شهرهای شانگهای، بررسي 

جزئي  ارتباطات کردند. کنگ استفاده گوانگژو و هنگ

 ،شده بیني پیشهای دهدابرای تعیین روابط بین 

کیفیت آب مورد بررسي قرار  گیری شدههای اندازه داده

 شده گیریاندازههای دادهکه نشان داد  نتایج .گرفت

شهروندان با  .است مؤثر کیفیت آب، در پایش فردی

 هایفناوریها و  استفاده از دامنه وسیعي از دستگاه

تماعي های اج )از جمله موبایل و تبلت(، رسانه شخصي

توانند با سهولت بیشتری در  های جدید مي و تکنیک

کنند و اطالعات  مشارکت و تحقیقات توسعه علمي

های مربوطه  مورد نیاز را در اختیار محققان و سازمان

قرار دهند. علم شهروندی این پتانسیل را دارد که 

ایجاد دانش و شواهد مبتني بر علم را تقویت کند و در 

با  ای داشته باشد.یعي نقش ویژهمدیریت منابع طب

کشور با کمبود آبخیز های هزحوبیشتر توجه به اینکه 

های انجام پروژهبرای اطالعات و مشکل ثبت داده 

این  ،لذا ،مواجه است و اجرایي تحقیقاتي-علمي

در  علم شهروندیسنجي کاربرد امکان وهش با هدفپژ

 و هواشناسي و هیدرولوژیپایش متغیرهای کلیدی 

های تحقیقات مشارکتي در برنامهمشارکت مردم در 

 ه آبخیزحوززمینه محیط زیست و منابع طبیعي در 

. با شدانجام صورت یک مطالعه موردی هب چای چهل

در این  های اندکيکنون پژوهش اکه تاینتوجه به 

وجود  ،و همچنینشده است کشور انجام در  زمینه

های مورد ادهددسترسي به در محققان مشکالتي که 

ویژه از  بهنیاز خود با گستره زماني و مکاني مناسب 

 ،افتاده کشور روبرو هستند مناطق کوهستاني و دور

اهمیت این تواند بدیهي است که پژوهش فوق مي

  موضوع را بیشتر نمایان کند.



هاموادوروش

یکي از  چای چهلحوزه آبخیز :پژوهشموردمنطقه

شود که  رود محسوب مينگرگاهای مهم سرشاخه

مشکالت طبیعي متعددی از جمله فرسایش خاک، 

شدن سیالب و مهاجرت اجباری بر اثر تخریب  جاری

مساحت این حوزه . کندمنابع تولید آن را تهدید مي

هزار هکتار است و از نظر توپوگرافي  22آبخیز حدود 

متر و  311ارتفاع  کمینهکوهستاني با های هضحو ءجز

کاربری غالب آن  .متر است 2221 ارتفاع بیشینه

درصد( است.  10اضي زراعي )درصد( و ار 20جنگل )

ترین عنوان یکي از پرچالش ه آبخیز بهزاین حو

های آبخیز استان در کانون توجه مسئوالن و  هزحو

 یهاروستا ،این مطالعه در مدیران استان قرار دارد.

نزدیکي به  علت بهقافه چناشک و قلعهچماني باال، ده

سنجي بارانو ایستگاه  )دما( ایستگاه هواشناسي نراب

های تا مقایسه داده ندشدانتخاب  )باران( قلعه قافه

های مذکور شهروندان با ایستگاه وسیلهبهبرداشت شده 

 .(3)شکل  باشد مقدور
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان گلستان-1شکل

 

پژوهشروش  شامل طرح تحقیق ،در این پژوهش:

انتخاب  ،جامعه هدف تحلیل .استپنج مرحله اصلي 

، انتخاب متغیرهای مورد پایش، پایشگران داوطلب

گیری و تعیین محل  ساخت ابزارهای اندازهتهیه یا 

که در ادامه این مراحل  نحوه اخذ و ارسال داده و نصب

 د.نشوبه اختصار توضیح داده مي

هدف جامعه جوامع  ،مرحلهدر این : تحلیل

و الزامات  فرایندنشین از ابعاد گوناگون مرتبط با آبخیز

پایش مورد بررسي قرار گرفت و افراد دارای پتانسیل 

گر اداره کل منابع طبیعي با همکاری تسهیل پایشگری

 چایچهلو آبخیزداری گلستان در حوزه آبخیز 

یط اجتماعي غالب در با توجه به شرا .ندناسایي شدش

روستاهای کوهستاني و عدم حضور مستمر مردان در 

طور آموزی به های دانشزنان و گروهمحل زندگي، 

 خاص مورد توجه قرار گرفت. 

پایش داوطلبانتخاب جوامع از بین  :گران

گران داوطلب انتخاب شدند و در ، پایشآبخیزنشین

 دند.روزه آموزش داده ش قالب کارگاه آموزشي یک

مشارکت داده شوند و  جامعه اقشار مختلف تا سعي شد

بیشتر از شهرونداني استفاده شود که حس 

حضور  ،باالیي داشته پذیری و مشارکتي مسئولیت

بیشتری در محل یا نزدیکي محل نصب تجهیزات 

و  دو شهروند ،از هر روستا ،بنابراین. باشند داشته

یک  که شامل ندشدانتخاب  مجموعا شش داوطلب

 رکاآموز دختر، سه زن با مد شدانیک آموز پسر، دانش

متصدی یک مرد )و لیسانس، دیپلم و سیکل  تحصیلي

 .است (قلعه قافه و آبخیزداری اداره منابع طبیعي

مردان با توجه به شرایط کاری خودشان، بعد از آشنا 

شدن با ابعاد کار پایش پیشنهادی از پذیرش مسئولیت 

را برای  دانش آموزاند و زنان و کردنخودداری پایش 

این کار پیشنهاد دادند. حتي یکي از مردان که 

بعد از  ،مسئولیت پایش در یک نقطه را پذیرفته بود

گذشت دو هفته مسئولیت آن را به یکي از 

 خویشاوندان زن محول کردند. 

پایشا مورد متغیرهای نتخاب گام بعدی، تعیین :

را با مشارکت  ها توان آنبمتغیرهایي است که 

. از بین طیف کردگیری و پایش  آبخیزنشینان اندازه

و تراز آب  دما، بارش، ای از متغیرهای محیطي گسترده

معیار اصلي انتخاب متغیرها،  .ندشدرودخانه انتخاب 

که طوری بهگیری است  هزینه بودن و سهولت اندازهکم

جامعه هدف )افراد معمولي و بدون دانش کارشناسي( 

اندک امور انند به سهولت و با صرف زمان بتو

 را انجام دهند.  ، ثبت و گزارشگیری اندازه

 یا اندازهتهیه ابزارهای تعیینساخت و گیری

:محلنصب

دماسنج -کمینهدماسنج  شش ،این تحقیق در:

به هر  و دماسنج معمولي تهیه شدشش و  بیشینه

و یک دماسنج  بیشینه-کمینهیک دماسنج شهروند 

تا در  داده شد یيدماهای شاخصپایش  برایولي معم

 ششتعداد  ،همچنین .شودشده نصب  های تعیینمحل

تایش محافظت از دماسنج در برابر  برایاتاقک چوبي 

گیری ساخته  و کاهش خطای اندازه نور مستقیم آفتاب

بلند اطراف نصب در فاصله مناسب از موانع  و شد

 (.2)شکل  شدند
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)الف(

 
 (ب)

 
)ج(

 نحوه ینوشتار آموزش (ج و شده نییتع مناطق در هااتاقک نصب (ب ،دماسنج اتاقک یزیآمرنگ و ساخت (الف به مربوط ریتصاو-2شکل

 شهروندان یبرا فهم قابل و ساده زبان به دماسنج قرائت

 

عدم ها و  سنج باران بودن گرانبا توجه به :سنجباران

ی انجام این تحقیق، تامین اعتبار پژوهشي کافي برا

ای با الگوبرداری از مفاهیم و سادههای سنج باران

از الزامات سنجش باران ساخته شد و تا حد ممکن 

 برای ، ارزان قیمت و در دسترسابزار بسیار ساده

با  ،به همین دلیل .ها استفاده شد سنج ساخت باران

قیف پالستیکي و  و PVC هایلولهاستفاده از 

دهانه  قطر بینبه یک  31ت نسبت رعای ،همچنین

( و قطر لوله مدرج پالستیکي بیروني گیر )استوانه باران

های  سنجبارانهمانند  ،شدسعي  )استوانه دروني(

گیری مقادیر کم بارش کاهش اندازه، خطای استاندارد

تعداد  ،بنابراین گیری افزایش یابد.اندازه دقتیابد و 

سنج  باران سهچک و سنج کو باران سهسنج ) باران شش

یک عدد  شهرونددر اندازه استاندارد( ساخته و به هر 

های مشخص در محل هاآنبا کمک  و داده شد تحویل

 (.1 )شکل شدنصب شده 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

های بارش گیری و ثبت دادههآموزش طریقه اندازج(  و متیق ارزان و ساده لیوسا از استفاده با ی ساخته شدههاسنجباران (الف و ب-3شکل

به شهروندان



اشل اشل با  سهگیری تراز سطح آب برای اندازه:

جلوگیری از  برایقوطي آلومینیومي  از استفاده

آلومینیومي برای  قوطيداخل . زدگي ساخته شد زنگ

مقاومت بیشتر در برابر شدگي و خمجلوگیری از 

برای  ،لبر نصب اشعالوه .با سیمان پر شد جریان آب

مسیل های سیماني دیواره سازهاطمینان بیشتر، 

بندی شد تا متر درجهبرحسب سانتيها رودخانه

 مخابره و تراز سطح آب خواندهان شهروند وسیله به

به  در گروه واتساپ و تلگرام یا از طریق عکس شود و

 ،الزم به ذکر است .(0)شکل  اشتراک گذاشته شود

سطحي در طول مدت دلیل عدم وقوع رواناب  هب

ها در آبراههتحقیق، امکان قرائت و ثبت ارتفاع آب 

 .شدمنطقه فراهم ن
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داده ارسال و اخذ یادداشت  برایهایي  فرم :نحوه

 داوطلب و در اختیار جوامع محلي ها طراحي شدداده

که حاوی اطالعات متغیرهای مورد پایش و قرار گرفت 

 است. برای شده گیری متغیرهای انتخاب زمان اندازه

 گذاریهای الزم و به اشتراک رساني و آموزشاطالع

 اجتماعي در محیط اقدام به تشکیل گروه ،هاداده

و تیم  داوطلب پ و تلگرام با عضویت شهرونداناواتس

 .تحقیق شد

 


)الف(


)ب(

آب سطح تراز شیپا یبرا يمانیس سازه وارهید بندیدرجهب(  و شده ساخته يومینیآلوم یهااشلالف( -4شکل
 

 لهوسیشده به یرگیاندازه هایداده لیتحل

شده  های طراحيآوری فرمجمع پس از: نانیزنشیآبخ

های دریافت شده از طریق پیامک و  و تجمیع داده

بررسي اولیه  های اجتماعي )تلگرام و واتساپ(، به گروه

 شامل موارد زیر، ها هتحلیل داد ،سپس ها و داده

 .پرداخته شد

وسیله بههای ثبت شده  داده تعدادمقایسه  -3

 آزمون ،ای و سپس از نمودار میله ،گران مختلف پایش

 بین اختالف بودن دار معني بررسي برای اسکوئر کای

 از گروه هر( شده ثبت های داده تعداد) فراواني

 استفاده شد. ثبت متغیرهای برای شهروندان

شهروندان  وسیلهبهمقایسه مقادیر ثبت شده  -2

های ثبت شده در  با داده مختلف با یکدیگر و

سنجي  )ایستگاه باران مجاور های هواشناسي ایستگاه

قلعه قافه وابسته به اداره کل هواشناسي استان 

گلستان و ایستگاه تبخیرسنجي نراب وابسته به شرکت 

از نمودار پراکنش و  ،ای استان گلستان( آب منطقه

 توافق ي میزانبرای بررسهمبستگي  ضریب

 وسیلهبهشده  یآورجمع یها داده )همبستگي(

های پایش ایستگاههای ثبت شده در  هبا دادشهروندان 

تفسیر ضریب همبستگي بر  شد. استفادهمجاور رسمي 

 3مطابق جدول  Evans (3332) بندیاساس طبقه

داری اختالف همچنین، برای بررسي معني شد. انجام

های شهروندان با ایستگاه وسیلهبههای ثبت شده داده

جفتي مورد استفاده قرار  tموجود در منطقه، آزمون 

 گرفت.

 
 مقادیر ضریب همبستگي و تفسیر -1جدول

 وضعیت همبستگي مقدار ضریب همبستگي

 همبستگي بدون 1

 کم خیلي 13/1 -21/1

 کم 23/1 -01/1

 متوسط 03/1 -21/1

 قوی 23/1 -11/1

 قوی ربسیا 13/1 -33/1

 کامل 3
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تطابق میزان های بارش، برای بررسي  در مورد داده -1

شهروندان و  وسیلهبه)توافق( روز ثبت رخداد بارش 

سنجي از شاخص کاپا استفاده شد.  ایستگاه باران

 Altman بندیتفسیر ضریب کاپا بر اساس طبقه

 انجام شد. 2مطابق جدول  (3333)

 
فسیر آنمقادیر ضریب کاپا و ت-2جدول

 میزان توافق مقدار ضریب کاپا

 ضعیف <2/1

 نسبتا ضعیف 23/1 -01/1

 متوسط 03/1 -21/1

 خوب 23/1 -11/1

 خیلي خوب 13/1 -11/3



نتایجوبحث

صحت و دادهارزیابی شدهسنجی ثبت های

دما، بارش  پایش: وسیلهشهروندانآبخیزنشینبه

 اول تیر زشهروندان اوسیله بهو تراز آب رودخانه 

با توجه همان سال انجام شد.  آخر ماه آبانتا  3131

ایستگاه هواشناسي  یهای دما به عدم دسترسي به داده

و  تحلیل، 3131های مهر و آبان نراب برای ماه

 وسیلهبهدمای ثبت شده  هایي دادهسنج صحت

 روز 31 مدت به های تیر تا شهریورشهروندان برای ماه

که در منطقه مورد مطالعه به این با توجه. شدانجام 

در اختیار  بیشینه-کمینهدما، دماسنج  پایش برای

 بیشینه-کمینهقرائت دمای ، شهروندان قرار گرفت

برای هر روز نیازمند تنظیم دستگاه )صفر کردن( در 

که  شدفرض منظور روز ماقبل است، به همین 

هایي قابل اعتماد هستند که پیوستگي زماني  داده

 قرائت روز ماقبلِدر ه باشند یا به اصطالح داشت

 بر این اساس، ، دستگاه تنظیم شده باشد.دماسنج

ی و تعداد روزهای گیرروزهای اندازهکل تعداد 

هر یک از  وسیلهبهقابلیت اعتماد  گیری با اندازه

های تیر تا روز )ماه 31شهروندان در طي مدت 

 آورده شده است. 2در شکل ( 3131شهریور 

  

 
 هر یک از شهروندانوسیله به اعتماد قابل یروزها تعداد و ی دمارگیاندازه یروزها کل تعداد-5شکل

 
شهروند  ،شودمشاهده مي 2طور که در شکل همان

قابل  روز 22نس با ثبت لیسا تحصیلي زن با مدرک

و متصدی اداره منابع بیشترین مشارکت،  اعتماد

 قابل اعتماد روزهفت ت قافه )مرد( با ثب طبیعي قلعه

 اسکوئر یکا آزمون .است کمترین مشارکت را داشته

 روزهای تعداد نیب اختالف یداريمعني بررس برای

نشان داد که فقط  شهروندان وسیلهبه دما ثبت

متصدی اداره منابع  وسیلهبههای ثبت شده  داده

طور معني داری کمتر از سایر  طبیعي قلعه قافه به

 ت.شهروندان اس

گیری از روی اندازه شهروندان در طي دوره

، کمینهسه شاخص دمای  ،بیشینه-کمینهدماسنج 

که کردند ثبت را  قرائت لحظه دمای و بیشینهدمای 

در و صورت منظم هها ببرداریکه دادهبا توجه به این
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ساعات مشخصي صورت نگرفته است، امکان مقایسه 

روندان با داده شه وسیلهبهای ثبت شده داده لحظه

وجود  مجاور ایستگاه هواشناسي وسیلهبهثبت شده 

 بیشینهدمای و  کمینهفقط از دمای  ،نداشت. بنابراین

عنوان به بیشینهو  کمینهمیانگین دمای  ،ینهمچنو 

های نظیر دادهو با  شدروزانه استفاده  دمای میانگین

نتایج آزمون همبستگي  ایستگاه مجاور مقایسه شد.

 1شهروندان در جدول  وسیلهبهی ثبت شده دماها

 آورده شده است. در این جدول همبستگي بین

دیگر و نسبت یکشهروندان مختلف نسبت به  های داده

هواشناسي نراب محاسبه شده است.ایستگاه به 


 هواشناسي نرابایستگاهنسبت به  مختلف نسبت به همدیگر وشهروندان وسیله بهی ثبت شده دما های دادهنتایج آزمون همبستگي -3جدول

 A B C D E F G شهروند

A 3 21/1 12/1 42/1 22/1 13/1 23/1 

B 21/1 3 11/1 11/1 04/1 21/1 12/1 

C 12/1 11/1 3 23/1 31/1 41/1 22/1 

D 42/1 11/1 23/1 3 22/1 3 21/1 

E 22/1 04/1 31/1 22/1 3 21/1 21/1 

F 13/1 21/1 41/1 3 21/1 3 14/1 

G 23/1 12/1 22/1 21/1 21/1 14/1 3 
A*  هواشناسي نراب، ایستگاهB دانش آموز پسر ،C لیسانس زن با مدرک تحصیلي ،D زن با مدرک تحصیلي سیکل ،E دانش آموز دختر ،F و اداره منابع طبیعي قلعه قافه G 

 تحصیلي دیپلم زن با مدرک

 

نتایج نشان داد بیشترین میزان همبستگي بین 

و ایستگاه هواشناسي متعلق به  شهروندیهای داده

ضریب شهروند زن با مدرک تحصیلي لیسانس )

و کمترین میزان همبستگي را است ( 12/1=همبستگي

ضریب متصدی اداره منابع طبیعي قلعه قافه )

)جدول  ( به خود اختصاص داده است13/1=همبستگي

 . (2و شکل  1

 

 

 

 ي )راست( وهواشناس ستگاهیا در شده ثبت یدماشهروند زن لیسانس با وسیله به شدهثبت  نینگایم یدما يهمبستگ نمودار-6شکل

 ي )چپ(هواشناس ستگاهیا در شده ثبت یدماقافه با  اداره منابع طبیعي قلعه متصدی های همبستگي داده



شهروندان زن نسبت به سایر طورکلي، هب

شده  شهروندان عملکرد بهتری داشتند و دماهای ثبت

های ایستگاه دادهبا ها همبستگي باالیي آن وسیلهبه

دهنده دقت و که نشان دهند ميهواشناسي نراب نشان 

و قابلیت اعتماد نسبتا باالی داده  گیریصحت اندازه

بررسي ماتریس ضرایب  باشد.ميهای شهروندی 

 به نسبت مختلف های شهروندان همبستگي بین داده

ضریب  32از بین  دهد که همدیگر نشان مي

همبستگي محاسبه شده، سه مورد همبستگي خیلي 

کم، دو همبستگي کم، شش همبستگي متوسط، یک 

همبستگي قوی و دو همبستگي بسیار قوی وجود دارد 

)متوسط(  2/1ایب همبستگي حدود و میانگین ضر
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 برای مقایسهجفتي  tنتایج حاصل از آزمون  است.

 وشهروندان  وسیلهبهگیری شده میانگین دمای اندازه

 .آورده شده است 0 ایستگاه هواشناسي نراب در جدول

 بین ،جفتي نشان داد tنتایج حاصل از آزمون 

شهروندان و  وسیلهمیانگین دماهای ثبت شده به

ایستگاه هواشناسي نراب از لحاظ آماری تفاوت 

های  داری وجود ندارد. تفاوت مقادیر میانگین معني

دلیل تفاوت  شهروندان مختلف به دست آمده برای به

 باشد.موقعیت مکاني و تاثیر گرادیان حرارتي مي

گیری )از اندازه شهروندان در طي دوره

( بارش را برای 11/11/3131تا  13/10/3131

بارندگي رخ داده است، ثبت کردند  روزهایي که واقعه

شهروندان مختلف و  وسیلهگیری بهکه تعداد اندازه

 4سنجي قلعه قافه در شکل ستگاه بارانای ،همچنین

 نشان داده شده است. 

 
 نراب يهواشناس ستگاهیا و شهروندانوسیله بهی ثبت شده دما میانگین مقایسه برای يجفت t آزمون جینتا-4جدول

 داریمعني t انحراف استاندارد میانگین شهروند

   12/3 30/21 ایستگاه نراب

 22/1 00/1 12/1 33/23 آموز پسردانش

 11/1 30/1 22/2 20/31 زن با مدرک تحصیلي لیسانس

 43/1 14/1 21/2 03/33 زن با مدرک تحصیلي سیکل

 31/1 21/3 32/2 2/33 آموز دختردانش

 32/1 22/3 30/3 20/21 متصدی اداره منابع طبیعي قلعه قافه

 22/1 32/3 13/2 32/31 زن با مدرک تحصیلي دیپلم

 


قافه سنجي قلعهثبت وقایع بارش توسط شهروندان و ایستگاه باران ادتعد-7شکل



شهروند زن با مدرک لیسانس با  ،نتایج نشان داد

واقعه بارش در  22در مقایسه با  واقعه بارش 24ثبت 

بهترین عملکرد و  سنجي قلعه قافه ایستگاه باران

هشت متصدی اداره منابع طبیعي قلعه قافه با ثبت 

الگوی  ترین عملکرد را داشته است.، ضعیفرشواقعه با

بارش در طي مدت انجام تحقیق زماني رخدادنگاری 

شهروندان و  وسیلهبه( 11/11/3131تا  13/10/3131)

نشان داده  1قافه در شکل  سنجي قلعهایستگاه باران

دهنده وقوع بارش و های مشکي نشانخانه .شده است

سنجي تگاه بارانشهروند یا ایس وسیلهبهثبت آن 

های سفید بیانگر عدم وجود یا عدم باشد و خانه مي

 .باشدثبت واقعه مي

-تاریخ ،شودمشاهده مي 1طور که در شکل همان

سنجي، ایستگاه باران وسیلههایي وجود دارد که به

 وسیلهبهدر حالي که  ،رخداد بارش ثبت نشده است

است و  شهروندان در همان تاریخ بارندگي گزارش شده

-هایي وجود دارد که در ایستگاه بارانیا برعکس تاریخ

هیچ  وسیلهسنجي بارندگي گزارش شده است ولي به
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یک از شهروندان یا تعدادی از شهروندان بارندگي ثبت 

تطابق روزهای میزان برای بررسي  ،نشده است. لذا

شهروندان مختلف با  وسیلهبهثبت رخداد بارش 

آزمون کاپا استفاده با یکدیگر از ایستگاه هواشناسي و 

 آورده شده است. 2شد که نتایج آن در جدول 
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                                  A 

                                  B 

                                  C 

                                  D 

                                  E 

                                  F 

                                  G 

A* ایستگاه باران سنجي قلعه قافه ،B آموز پسر دانش ،C لیسانس زن با مدرک تحصیلي ،D زن با مدرک تحصیلي سیکل ،E آموز دختر دانش ،F هاداره منابع طبیعي قلعه قاف 
 11/11/3131تا  13/10/3131قافه از تاریخ سنجي قلعهشهروندان و ایستگاه بارانوسیله بهگیری بارش الگوی فرواني اندازه-8شکل

 
 شهروندانوسیله بهبررسي میزان توافق روز ثبت وقایع بارش برای نتایج آزمون کاپا -5جدول

 A B C D E F G 

 
مقدار 

 کاپا

میزان 

 توافق

مقدار 

 پاکا

میزان 

 توافق

مقدار 

 کاپا

میزان 

 توافق

مقدار 

 کاپا

میزان 

 توافق

مقدار 

 کاپا

میزان 

 توافق

مقدار 

 کاپا

میزان 

 توافق

مقدار 

 کاپا

میزان 

 توافق

A 3 
خیلي 

 خوب
 12/1 متوسط 21/1 متوسط 22/1 خوب 22/1 متوسط 02/1

نسبتا 

 ضعیف
 متوسط 22/1

B 02/1 3 متوسط 
خیلي 

 خوب
 21/1 خوب 40/1 خوب 44/1 خوب 11/1

نسبتا 

 ضعیف
 خوب 41/1

C 22/1 3 خوب 11/1 خوب 
خیلي 

 خوب
 12/1 خوب 11/1

خیلي 

 خوب
01/1 

نسبتا 

 ضعیف
 خوب 43/1

D 22/1 3 خوب 11/1 خوب 44/1 متوسط 
خیلي 

 خوب
 21/1 خوب 22/1

نسبتا 

 ضعیف
 خوب 42/1

E 21/1 12/1 خوب 40/1 متوسط 
خیلي 

 خوب
 3 خوب 22/1

خیلي 

 خوب
22/1 

تا نسب

 ضعیف
 خوب 41/1

F 12/1 21/1 متوسط 
نسبتا 

 ضعیف
01/1 

نسبتا 

 ضعیف
21/1 

نسبتا 

 ضعیف
22/1 

نسبتا 

 ضعیف
3 

خیلي 

 خوب
13/1 

نسبتا 

 ضعیف

G 22/1 13/1 خوب 41/1 خوب 42/1 خوب 43/1 خوب 41/1 متوسط 
نسبتا 

 ضعیف
3 

خیلي 

 خوب
A*  سنجي قلعه قافه بارانایستگاه ،B آموز پسر دانش ،C لیسانس ا مدرک تحصیليزن ب ،D زن با مدرک تحصیلي سیکل ،E آموز دختر دانش ،F اداره منابع طبیعي قلعه قافه ،G 

 زن با مدرک تحصیلي دیپلم

 

که روزهای  نتایج حاصل از آزمون کاپا نشان داد

شهروند زن با مدرک تحصیلي  وسیلهبهثبت بارش 

را بیشترین تطابق  ،درصد 22لیسانس با ضریب کاپای 

کمترین تطابق  و قافه داردسنجي قلعهبا ایستگاه باران

 12روزهای ثبت بارش با ایستگاه )ضریب کاپای 

 متصدی اداره منابع طبیعي قلعهدرصد(، مربوط به 

بررسي ماتریس ضرایب کاپا بین ، همچنین است. قافه

 به نسبت مختلف شهروندان بارش/عدم بارش های داده

تطابق روزهای بارش ثبت  دهد که همدیگر نشان مي

قافه با  متصدی اداره منابع طبیعي قلعه وسیلهبهشده 
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سایر شهروندان نسبتاً ضعیف است ولي مطابقت روز 

های سایر شهروندان با هم خوب  بارش در داده

در  .درصد( است 42)میانگین ضرایب کاپا حدود 

که تطابق روزهای ثبت رخداد  با توجه به این مجموع،

شهروندان مختلف با ایستگاه عمدتاً  وسیلهبهبارش 

متوسط ولي تطابق شهروندان مختلف با یکدیگر عمدتاً 

های  داده که حتي این امکان وجود داردخوب است، 

تر باشد.  بارش/عدم بارش شهروندان از ایستگاه دقیق

توان برای رفع نقص های شهروندی مي از داده ،لذا

بین همبستگي  .کردها نیز استفاده آماری ایستگاه

های شهروندان با داده وسیلهبهبارش ثبت شده مقادیر 

آورده شده  2در جدول قافه  سنجي قلعهایستگاه باران

 است.

ل از آزمون همبستگي نشان داد که نتایج حاص

گیری شده در طول دوره تحقیق  مقادیر بارش اندازه

شهروند زن با مدرک تحصیلي لیسانس  وسیلهبه

درصد( و متصدی اداره منابع  31ن همبستگي )بیشتری

درصد( را با  42قافه کمترین همبستگي )طبیعي قلعه

(. 3و شکل  2سنجي داشته است )جدول ایستگاه باران

 جز های همه شهروندان، به در مجموع، همبستگي داده

متصدی اداره منابع طبیعي، با یکدیگر بسیار قوی 

باشد  درصد( مي 14)میانگین ضریب همبستگي حدود 

شهروندان  وسیلهبهکه بیانگر امکان پایش دقیق بارش 

 است.

 
سنجي ایستگاه بارانشهروندان مختلف نسبت به همدیگر و نسبت به وسیله بههای بارش ثبت شده  دادهنتایج آزمون همبستگي -6جدول

 قلعه قافه

 A B C D E F G 

A 3 11/1 31/1 41/1 13/1 42/1 11/1 

B 11/1 3 14/1 11/1 12/1 32/1 12/1 

C 31/1 14/1 3 14/1 11/1 21/1 11/1 

D 41/1 11/1 14/1 3 14/1 33/1 33/1 

E 13/1 12/1 11/1 14/1 3 30/1 13/1 

F 42/1 32/1 21/1 33/1 30/1 3 11/1 

G 11/1 12/1 11/1 33/1 13/1 11/1 3 

A*  سنجي قلعه قافه بارانایستگاه ،B آموز پسر دانش ،C لیسانس با مدرک تحصیلين ز ،D زن با مدرک تحصیلي سیکل ،E آموز دختر دانش ،F اداره منابع طبیعي قلعه قافه ،G 

 زن با مدرک تحصیلي دیپلم

 

  
 سنجي )راست( و باران ستگاهیا در شده ثبت شهروند زن لیسانس با بارش توسط شدهبارش ثبت های  داده يهمبستگ نمودار-9شکل

 سنجي )چپ( باران ستگاهیادر  شده ثبت اداره منابع طبیعي با بارش صدیمت های داده

 

بررسي برای جفتي  tنتایج حاصل از آزمون 

گیری های اندازهدادهمیانگین بین  اختالف داری معني

های ثبت شده دادهمیانگین شهروندان و  وسیلهبهشده 

آورده شده  4سنجي در جدول ایستگاه باران وسیلهبه

 وسیلهبهبین بارش ثبت شده  ،دهد که نشان مي است

از لحاظ سنجي قلعه قافه بارانشهروندان و ایستگاه 

 داری وجود ندارد. آماری تفاوت معني

بعد از نصب اشل در سه ایستگاه  با سطح مقطع 
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وسیله گیری تغییرات سطح آب بهمنظور اندازهبتوني به

مبني بر گیری رخدادی شهروندان در طول مدت اندازه

 ای ثبت نشد.تغییر سطح آب اتفاق نیفتاد و واقعه

آموخته درس و نتایج پایشتحلیل حوزههای

چهل /شهروندانکمکباچایآبخیز

آبخیزنشینان طورکلي  نتایج تحقیق نشان داد که به:

های آبخیز  امکان تحقق رویکرد پایش مشارکتيِ حوزه

. در این به کمک شهروندان/ آبخیزنشینان وجود دارد

 332داده دما و  211تحقیق، در مدت پنج ماه بیش از 

وسیله های مختلف( به ها و مکان داده بارش )در زمان

طورکلي از دقت متوسط تا آبخیزنشینان ثبت شد که به

ها برای  خیلي خوب برخوردار بودند. هر چند این داده

عنوان  های گوناگون )از جمله استفاده به استفاده

ساز حوزه آبخیز( بسیار مفید و  های شبیه دلورودی م

 کاربردی هستند ولي خود فرایند پایش مشارکتي نیز

گران و جامعه پایشآگاهي  افزایش دانش و منجر به

و ارتقا فرهنگ عمومي در زمینه منابع  آبخیزنشین

، و همکاران Buytaert)شود مي طبیعي و محیط زیست

2130.) 

 
 قافه قلعه سنجيباران ستگاهیا و شهروندانوسیله بهمیانگین بارش ثبت شده  مقایسه ي برایفتج t آزمون جینتا-7جدول

 داریمعني t انحراف استاندارد میانگین شهروند

 32/1 23/3 24/2 23/33 آموز پسردانش

 04/1 42/1 14/2 20/31 زن با مدرک تحصیلي لیسانس

 12/1 13/3 34/2 44/31 زن با مدرک تحصیلي سیکل

 10/1 34/1 23/2 23/33 آموز دختردانش

 11/1 22/1 10/2 33/32 متصدی اداره منابع طبیعي قلعه قافه

 13/1 13/3 32/2 24/32 زن با مدرک تحصیلي دیپلم

 

ثبت داده و هم از  تعدادشهروندان زن هم از لحاظ 

در این  بسیار خوبيها، عملکرد  گیری نظر دقت اندازه

از دالیل مشارکت اند.  رکتي داشتهبرنامه پایش مشا

حضور مستمر در  از قبیل مواردیبه  توان مي بهتر زنان

علت  بهگیری محل یا نزدیکي محل نصب ادوات اندازه

 و پذیریولیتئمس نداشتن شغل خارج از خانه،

ها حساسیت باال نسبت به وظایف محول شده به آن

ی بعد آموز در رتبهشهروندان دانش اشاره کرد.

-های شهروند ها و برنامه پتانسیل مشارکت در پروژه

 بودن کنجکاو و انگیزه سریع، یادگیری قرار دارند. مبنا

آموزان برای پایش  دانش نقاط قوتمهمترین  از

 بازیگوشي و عدم ولي از طرف دیگر، ،رکتي استمشا

از موضوع و اهمیت آن از نقاط ضعف این گروه  ادراک

  شود.  مشارکتي محسوب مي از شهروندان برای پایش

، پراکندگي مشغله زیاددلیل  بهآبخیزنشینان مرد 

ها و  های فعالیت، توزیع فصلي نوع فعالیت مکاني عرصه

 ،در یک نقطه و منظم در نتیجه عدم حضور مستمر

پتانسیل مناسبي برای مشارکت در پایش مستمر 

را ندارند.   تياتحقیق چنینمتغیرهای مورد بررسي در 

ها ته با توجه به شعاع زیاد گستره مکاني حضور آنالب

هایي  ها در ثبت داده توان از پتانسیل آنميدر طبیعت 

و کرد استفاده  ،که نیازمند پایش مستمر نیستند

های  ترتیب توزیع مکاني داده و اطالعات از عرصه بدین

 و نصب برای مردانبر این، عالوه طبیعي را بهبود داد.

توانایي و مهارت بیشتری  گیری اندازه واتاد اندازی راه

 ها دارند. نسبت به سایر گروه

اداره منابع طبیعي  متصدیان عملکرد خصوص در

با توجه به آموزش  ،در این پایش مشارکتي قلعه قافه

ها در خصوص نحوه همزمان سه نفر از آن

فرض تیم پیشها و انتقال اهمیت موضوع،  گیری اندازه

 ها ترین دادهکیفیتد که بیشترین و با تحقیق بر این بو

ابراز با وجود در این سایت ثبت و گزارش شود ولي 

دلیل عدم  هقول مساعد همکاری و مشارکت فعال، ب

، هامندی، نسبت به ثبت و ارسال داده احساس وظیفه

این نتیجه گویای است. ه صورت گرفتزیادی اهمال 

ي انگیزه کارکنان این اداره دولتاین مطلب است که 

های خالقانه و داوطلبانه حتي فعالیتکافي برای انجام 

با وجود ندارند.  را مرتبط با حیطه کاری خویش

 های موردیموفقیتجدی و  های تالش ،اظهارات

مسئوالن و کارشناسان اداره کل منابع طبیعي و 
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آبخیزداری استان گلستان و واحدهای شهرستاني و 

رویکرد مشارکت مردمي  ربط مبني بر اتخاذمحلي ذی

و جلب همکاری و دخالت فعال مردم در مدیریت 

رسد که هنوز مفهوم و  نظر مي  همنابع طبیعي، ب

در تمام ابعاد مدیریت اهمیت موضوع مشارکت 

نهادینه کامال  ویژه پایش مشارکتي آبخیزها هآبخیزها ب

این رویکرد ابتدا نیازمند  کامل نشده است و تحقق

با وجود است. رویکرد جامع مشارکتي سازی نهادینه

مدت و زمینه محدود تحقیق انجام شده در این 

 که دادخوبي نشان  هدست آمده بهب نتایجمطالعه، 

تواند نقش موثری در تحقیقات مشارکت شهروندان مي

که با داشته باشد مرتبط با پایش حوزه آبخیز  علمي

 و Stepenuck، (2112و همکاران ) Cifelliنتایج 

( و 2134و همکاران ) De Vos(، 2133همکاران )

Thornhill ( مطابقت دارد.2133و همکاران )  

 

گیرینتیجه
نیافته و در  کشورهای توسعهدر های آبخیز حوزه

روبرو   با کمبود داده يو مکان يدر بعد زمان ،حال توسعه

 فرایندبر بودن بر و زمانبا توجه به هزینه هستند.

یزها، اخیراً رویکرد توسل به پایش مستمر آبخ

ها در  بخیزنشینان و مشارکت دادن آنآشهروندان/

مورد استقبال قرار گرفته  ، در سطح دنیاپایش فرایند

هنوز بسیار ایران این رویکرد البته در کشور  است.

کارهایي است نمونه اولین جزو نوپاست و این تحقیق 

ن داده تحقیقات نشا. شود ميکه در این زمینه انجام 

شهروندان داده  که آموزش کافي به صورتيدر  ،است

از اعتبار  آنان وسیلهبهآوری شده  های جمع شود، داده

که در این تحقیق این  قابل قبولي برخوردار است

به اثبات رسید. از دیگر عوامل  زیادی موضوع تا حد

 وسیلهبههای قابل اعتماد یرگذار در ثبت دادهتأث

طور بهن به سطح سواد اشاره کرد که تواشهروندان مي

های با صحت و دقت باال ای در ثبت دادهقابل مالحظه

خاطر محدود  به ،البته در این تحقیق دخیل است.

اثرات گران داوطلب، امکان تحلیل بودن تعداد پایش

عواملي نظیر سطح سواد، جنسیت و سن بر میزان 

طور  به ها میسر نشد ولي گیری مشارکت و دقت اندازه

ویژه زنان با   به که جامعه زنانتوان گفت  اولیه مي

، از بیشترین پتانسیل مشارکت و ترتحصیالت باال

 تحقیقات شود، مي پیشنهاد رخوردار هستند.بعملکرد 

 در و بیشتر گرانپایش تعداد با زمینه این در مشابه

در تعدادی دیگر از آبخیزهای  تر طوالني زمان مدت

تا هم اثر عوامل مختلف را بتوان  شود اجراکشور نیز 

نظر در  مورد رویکرد پایداری تحلیل کرد و هم

فرهنگي -اجتماعي-آبخیزهای با شرایط اقتصادی

در کارهای آتي  .گیرد قرار متفاوت مورد ارزیابي

نظیر رطوبت خاک و کیفیت آب  متغیرهایيتوان  مي

اهمیت زیادی دارند و امکان  در اکوسیستم آبخیز که

صورت ساده وجود دارد را نیز در  ها بهگیری آن ندازها

با توجه به مشارکت و  پایش مشارکتي اضافه نمود.

اداره منابع طبیعي، متصدی  شهروند عملکرد ضعیف

سازی برای مدیران  آگاهي بخشي و ظرفیت ،الزم است

های  و کارشناسان بخش اجرا در مورد مزایا و فرصت

عنوان یک روش مؤثر و هباستفاده از دانش شهروندی 

آوری داده و اطالعات  کارا برای پایش و جمع

تا با  در اولویت قرار گیرد متغیرهای مختلف آبخیز

نیروهای زیرمجموعه سازماني تبیین اهمیت موضوع به 

 نظارت و ،خود که در عرصه آبخیزها مستقر هستند

 .کننددر امر پایش آبخیزها اعمال  حساسیت بیشتری
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