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 ٌچکیذ
 

ّای هرتلف هٌاتغ  اهطٍظُ، اجطای پطٍغُآتریعزاضی، هسیطیت آب ٍضٍزی تِ حَظُ آتریع اظ ططیق تاضاى اؾت. 

طثیؼی زض ؾطح ًَاحی ضٍؾتایی ضا ًوی تَاى جسای اظ آحاض ظیؿت هحیطی، اجتواػی ٍ اقتهازی ًاقی اظ 

ّای تیَلَغیکی ٍ  تهازی ططحّا زض ًظط گطفت. ایي پػٍّف تا ّسف قٌاؾایی احطات اجتواػی ٍ اق ایي ططح

تطزاضاى، تا ضٍـ تَنیفی ٍ تحلیلی تَزُ  هکاًیکی اجطا قسُ زض حَظُ آتریع اًستیل اظ زیسگاُ شیٌفؼاى ٍ تْطُ

تطزاض ٍ ؾاکي ایي حَظُ تَزًس کِ هَضز  اؾت. جاهؼِ آهاضی ایي تحقیق کلیِ ؾطپطؾتاى ذاًَاضّای تْطُ

هَضز اؾتفازُ قطاض گطفت. ًتایج ایي  آظهَى آهاضی ذی زٍّف زض ایي پػٍپطؾكگطی هؿتقین قطاض گطفتٌس. 

ّا  اظ هْوتطیي زؾت آٍضزّای ایي ططحّای ظیطظهیٌی ب، افعایف حجن آب هطالؼِ ًكاى زاز، کٌتطل ؾیال

ّای اجطایی تط ؾطح اضاضی کكاٍضظی، ؾطح اضاضی تاغی، ؾطح اضاضی زیوی ٍ پَقف گیاّی  اؾت. ططح

ّای ططح قسُ ِ اؾت ٍ تاػج افعایف تَلیسات زاهی گطزیسُ اؾت. زض فطضیهٌطقِ تأحیط هخثتی زاقتِ 

% 95ّای تِ زؾت آهسُ زض طیف لیکطت هخثت اضظیاتی گطزیس ٍ تفاٍت آى زض ؾطح هیاًگیي ضتثِ پاؾد 

 هؼٌی زاض قس. 
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The effect of watershed management projects on water resources from the 

perspective of beneficiaries 
(Case Study: Andabil Watershed -khalkhal City) 

 

 
Abstract 

 
Today, the implementation of natural resources projects in rural areas can't be 

separated from the environmental, social and economic effects of these projects. This 

study aimed to identify the social and economic effects of biological and mechanical 

projects implemented in the Andabil watershed Province from the viewpoint of stake 

holders. The method of study was Descriptive and Analytical. The population of this 

research was all heads of families of stake holders which living in this area. Among 

them, using Cochran formula, 100 people were randomly asked questions directly. 

The chi-square test coefficient were used. The main achievements of these projects 

were the improvement flood control, increasing in volume of groundwater and 

reducing the migration of the results of these designs. The implemented projects have 

a positive impact on the area of agricultural land, Gardens, and dry land and 

vegetation cover (Pvalue<0.05). The results also showed significant increased in 

livestock production. The average Rating obtained in the Likert scale responses were 

evaluated for positive research hypotheses and its difference was significant at 95%. 
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 مقذمٍ
 

 تط کِ افعٍى اؾت یطثیؼ یٍاقؼیت (یآتریعزاض جولِ ططح ّای )اظ ػوطاًی ططح ٍ پطٍغُ ّط گًَِ اًجام

 ٍ زّس هی قطاض تأحیط تحت ًیع ضا هٌطقِ یك زض هَجَز ّای حَظُ ٍ اکَلَغیکی ؾایط یظیؿت قطایط زض اػوال تغییط

 تؿتط زض یّای ػوطاً تطًاهِ ٍ ّا ططح زیگط، ػثاضت تِ قَز. یه هٌجط آًْا زض یك ؾطی تغییطات ایجاز تِ زض ًْایت

 تؿتطّا ایي .اًس قسُ ٍاقغ ّن اقتهازی هكرهی ٍ اجتواػی تؿتط هٌطقِ، تلکِ زض یك ذال ٍ اکَلَغیکی یطثیؼ

 الثتِ ٍ افطاز ضفتاضی ٍ ضٍاًی، شٌّی ّای الیِ تا کِ ّؿتٌس ظیؿت هحیطی ٍاقؼیتْایی ٍ طثیؼی ّای حَظُ ّواًٌس

 (.1384،افطاذتِ) کاض زاضًس ٍ ؾط هازی ّای جٌثِ

 اهطٍظُ ططح ّا، ایي اظ یًاق هتؼسز یپطٍغُ ّای هٌاتغ طثیؼی ٍ آحاض ٍ پیاهس ّاتا تَجِ تِ اّویت اجطای 

 ظیؿت پیاهس ّای اظ یجسا ضا یضٍؾتای یًَاح تِ ٍیػُ هرتلف زض هٌاطق ّا ایي پطٍغُ یاجطا تَاى یًو زیگط

 زالیل تِ یقٌاذت کاهل چٌیي پیاهسّای تیتطزیس، .گطفت ًظط زض آًْا اظ یقًا یٍ اقتهاز یاجتواػ ،یهحیط

 زض هٌظَض هَفقیت تِ حال، ّط تَز. تِ ًرَاّس یآؾاً زضاظهست تَزى ٍ ّوچٌیي زقَاضی ذال تطذی اظ آًْا کاض

 یپیاهسّا آحاض ٍ کطزى هكرم ظهیٌِ زض یهطالؼات یاجطا آًْا، تْتط هسیطیت ٍ ططح ّا تَؾؼِ ٍ ًگْساضی ؾاذت،

 (.   1390ضضایی،) ًظط هی ضؾس تِ یضطٍض ططح ّا اهطی ایي یاجطا اظ یًاق

 هکاًیکی( زض -پطٍغُ ّای هٌاتغ طثیؼی)تیَلَغیکی یاجتواػ-یاقتهاز یاضظیات ذهَل زض کِ هطالؼاتی زض

  کطز: اقاضُ ظیط هَاضز تِ هی تَاى نَضت گطفتِ جْاى ٍ ایطاى
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 زض تٌس تیَلَغیکی ٍ هکاًیکی ػولیات یاحط ترك یاضظیات ذهَل ضز تحقیق ذَز (، زض2007) هْسی پَض

تِ هیعاى  ططح ّا اجطای اظ پؽ هٌطقِ ذاک ٍ فطؾایف تلفات کِ زازًس ًكاى کطهاى اؾتاى زض اللِ ظاض یذاک

احط  تط زضنس کاّف یافتِ اؾت. ّوچٌیي 27/89زض حسٍز  ؾیل ٍقَع اظ یًاق ذؿاضات تي زض ّکتاض ٍ 18/92

 ّکتاض 2900 تِ ّکتاض 2090 اظ هحلی یظضاػ ٍ یتاغ هحهَالت کكت ظیط غُ ّای هٌاتغ طثیؼی، ؾطحپطٍ یاجطا

 زضنس افعایف 38/2حسٍز  زض ضا یافطاز هحل اقتغال اؾت تَاًؿتِ ططح ّا یاجطا هٌَال، ّویي تِ .اؾت ضؾیسُ

 زّس. 

 ُلَغیکی ٍ هکاًیکی زض حَظتیَ ططح ّایی پیاهسّا ػٌَاى تا ذَز ِ(، زض هطالؼ2010) ضحیوی ٍ ّوکاضاى

اظ  ضا ذاک فطؾایف اظ یجلَگیط ٍ کٌتطل ٍی ؾطحی ضٍاى آتْا تَجِ قایاى کاّف فاضؼ، اؾتاى زغکطز آتریع

 .تطقوطزًس ّا ططحی اجطای هْوتطیي پیاهسّا

ی ّا ططح یاجتواػ-یاحطات اقتهاز یاضظیات ذهَل زض پػٍّكی زض (،2007) هٌهَضیاى ٍ ّوکاضاى

 ًتیجِ ایي تِ یضضَ ذطاؾاى ِآتریع کاه ُحَظ زض ایطاى اًیکی اظ ؾَی ؾاظهاى هٌاتغ طثیؼی زضتیَلَغیکی ٍ هک

 هْاجطت هیعاى اظ یجلَگیط زضی تؼس اقتهاز زض هطالؼِ هَضز ِهٌطق اجطا قسُ زض یططح ّا کِ یافتٌس زؾت

 هْوتطیي کؿة قسُ الػاتاط تِ تَجِ کِ تا اؾت یحال زض ایي. اؾت ًساقتِی تأحیط اقتغال ٍ افعایف ضٍؾتاییاى

ایي  اؾت. اّساف کلی تَزُ آى اظ یًاقی هٌفی پیاهسّا ٍ ؾیل ٍقَع تؼساز کاّف هٌطقِ ططح زضی اجطا تأحیط

 حَظُ تط ظًسگی ؾاکٌیي پػٍّف قٌاؾایی ٍ تحلیل هیعاى احطات ططح ّای اجطا قسُ اظ ًَع تیَلَغیکی ٍ هکاًیکی

تركی هخثت ططح ّای آتریعزاضی اجطا قسُ زض ضٍؾتاّای حَظُ  ض احطز آتریع اًستیل ٍ قٌاؾایی ضاّکاضّای هَحط

 آتریع هَضز هطالؼِ تَزُ اؾت. 

 

   

 َا مًاد ي ريش

 

 اوذبیل حًزٌ آبخیس مؼرفی 

ؾیاؾی جعء قْطؾتاى  ّکتاض، اظ ًظط تقؿیوات جغطافیای 3692ٍؾؼتی زض حسٍز  اًستیل تا آتریع حَظُ 

اظ ؾطح هتط  1802هتط ٍ حساقل آى  2740حساکخط اضتفاع حَظُ  (.1)قکلتاقس  ل، ٍاقغ زض اؾتاى اضزتیل هیذلرا

زضنس هی تاقس. هطاکع جوؼیتی حَظُ  2/4قیة هتَؾط ٍظًی حَظُ  هتط اؾت. 250. هتَؾط اضتفاع حَظُ زضیا اؾت

قْطؾتاى ز زض ازاضُ هٌاتغ طثیؼی تِ اؾتٌاز اطالػات هَجَػثاضت اؾت اظ ضٍؾتاّای اًستیل ٍ ذاًقاُ ؾازات. 

اظ ؾال  تیَلَغیکی( -هٌاتغ طثیؼی )هکاًیکی ّای ذلرال ٍ ازاضُ کل هٌاتغ طثیؼی ٍ آتریعزاضی اؾتاى اضزتیل، ططح

ٍ  ؾٌگی هالتی ؾاظُ 3اًس. احساث  ؾالِ زض ؾطح حَظُ آتریع اًستیل اجطا قسُ 5زض طی ظهاى تٌسی  ،1386

ّای هٌاتغ  زض هٌطقِ اظ جولِ فؼالیت ٍ تَلیس ضؾَب ٍ کاّف هقساض فطؾایف بکٌتطل ؾیالتطای  ضؾَتگیط تٌسّای

 طثیؼی اًجام گطفتِ زض ؾطح حَظُ آتریع هَضز هطالؼِ تَزُ اؾت.
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 در ایران مًقؼیت جغرافیایی حًزٌ آبخیس اوذبیل -1ضکل

 

 ريش تحقیق

 

ی یاّاضٍؾت زض هطحلِ اٍل،. یپیوایكّای  ٍ قیَُ یاؾٌازّای  قیَُ انلی هحَض زٍ تط هثتٌی تحقیق ضٍـ

)ضٍؾتای اًستیل ٍ  هكرم قسًس ٍ یقٌاؾای ٌسزاقت ضاجطا قسُ زض هحسٍزُ ططح قطاّای  کِ تحت تاحیط فؼالیت

  ذاًقاُ ؾازات(.

 -آهاض تؼساز ذاًَاضّای ؾاکي زض ضٍؾتاّای هصکَض اظ ططیق هكاّسات هحلی زض هطحلِ زٍم، لیؿت ٍ

 ؾاکي ضٍؾتاّا، یکل ذاًَاضّااظ زض هطحلِ ؾَم،  .هطکع آهاض اذص گطزیس ضٍؾتا ٍ قَضای اؾالهی ّط ،یهیساً

زضنس اظ ؾاکٌیي حَظُ زاضای  10ّای اجطا قسُ قٌاؾایی قس. تا تَجِ تِ ایٌکِ حسٍز  ذاًَاضّای شیٌفغ زض پطٍغُ

ّای اجطا قسُ ٍ ػولیات انالحی ٍ هؿاحت ٍ افطازی کِ تحت تاحیط ایي  قغل آظاز تَزُ ٍ تطاؾاؼ هَقؼیت پطٍغُ

تطزاض یا شیٌفغ تْطُ  ّای اجطا قسُ تَزُ ٍ تِ ػٌَاى َزًس، تؼساز ذاًَاضّایی کِ هؿتقیوا زض اضتثاط تا پطٍغُّا ت پطٍغُ

تا اؾتفازُ اظ فطهَل  ذاًَاض تَزًس کِ 173ّای هیساًی  هَضز قٌاؾایی قطاض گطفتٌس تطاؾاؼ هكاّسات ٍ تطضؾی

ِ تسلیل ایٌکِ تؼسازی اظ ذاًَاضّای ّسف تِ زلیل تا هطاجؼِ تِ هٌطق .هحاؾثِ قسًوًَِ  119حجن جاهؼِ کَکطاى 

هْاجطت فهلی ٍ یا ػسم زؾتطؾی تِ ؾطپطؾت ذاًَاض اهکاى تکویل پطؾكٌاهِ ًساقتٌس، ًْایتا اظ ططیق ًوًَِ 

ّا تَزًس تَظیغ ٍ تکویل  پطؾكٌاهِ تیي ؾطپطؾتاى ذاًَاضّایی کِ اظ شیٌفؼاى انلی ایي ططح 100گیطی تهازفی 

ّا تیي زٍ ضٍؾتای  پطؾكٌاهِ ؾؼی قس تِ ًؿثت جاهؼِ آهاضی ؾاکي زض زٍ ضٍؾتا ًوًَِ 100یي قس. ّوچٌیي اظ ت

ًوًَِ اظ ضٍؾتای ذاًقاُ ؾازات تْیِ  30ًوًَِ اظ ضٍؾتای اًستیل ٍ  70هَضز تطضؾی تَظیغ قَز کِ تط ایي اؾاؼ 

 ط پاؾرگَیاى اؾتفازُ قسُ تَز ٍاظ هقیاؼ لیکطت تطای تیاى ًظ کِ یاطالػات اظ پطؾكٌاهِ ا یآٍض  جوغ یتطاقس. 

اجتواػی  ٍ ّای اجطا قسُ تط ضًٍس اقتهازی هؿتقین ططح تأحیطات هؿتقین ٍ غیط هكتول تط ؾَاالت زض ذهَل

اظ  یپطؾكٌاهِ پؽ اظ تسٍیي تِ ضؤیت گطٍّ یافعایف اػتثاض زضًٍ یتطا .گطزیس اؾتفازُ تَز، ضٍؾتا ظًسگی هطزم

س ٍ ًقطِ ًظطات آًْا زض ذهَل ؾإاالت ٍ هتغیطّای هَجَز ٍ ؾاذتاض کلی کاضقٌاؾاى ٍ اؾاتیس زاًكگاّی ضؾی

 40جْت آظهَى پایایی تحقیق، اتتسا  .آٍضی ٍ زض انالح پطؾكٌاهِ هَضز اؾتفازُ قطاض گطفت پطؾكٌاهِ جوغ

تِ  آٍضی قسُ جوغّای  ًْایت، زازُ هحاؾثِ قس. زض 88/0پطؾكٌاهِ تکویل ٍ تط ایي اؾاؼ هقساض آلفای کطًٍثاخ 

ّای تَنیفی قاهل فطاٍاًی، هیاًگیي، اًحطاف هؼیاض ٍ  گطزیس ٍ پؽ اظ کسگصاضی کلیِ آهاضُ هٌتقل SPSSافعاض  ًطم

 ّا تا اؾتفازُ اظ آظهَى ذی زٍ هَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت. ٍاضیاًؽ هحاؾثِ قس ٍ کلیِ زازُ
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 وتایج ي بحث

  

 ًتایج تَنیفی ترف زض .اؾت قسُ اضائِ اؾتٌثاطی ٍزض زٍ ترف تَنیفی ّا  تحلیل زازُ ٍ تجعیِ ًتایج

 کلی اضظیاتی اٍل، ترف زض اؾتٌثاطی قؿوت آهاض زض .اؾت ّا آهسُ آظهَزًی جوؼیت قٌاؾیّای  ٍ تحلیل تجعیِ

اًستیل ٍ ذاًقاُ ؾازات  یضٍؾتاّا ّای هٌاتغ طثیؼی زض حَظُ اّویت ٍ تاحیطات پطٍغُ زض ذهَلّا  ًظطات آظهَزًی

 .گطفت قطاض تحلیل تحقیق تا اؾتفازُ اظ آظهَى ذی زٍ هَضزّای  فطضیِ یاؾتٌثاط ترف زٍم ًتایح زض .قس تیاى

 

 یضىاس یتؼجم ي یتًصیفَای  تحلیل ي تجسیٍ وتایج

 

ایي تحقیق هكاضکت کطزًس  تِ ًؿثت جاهؼِ آهاضی ؾاکي زض ّط  ؾطپطؾت ذاًَاضی کِ زض 100 اظ تیي

تِ ؾَاالت  ٍ ًفط اظ ضٍؾتای اًستیل تِ نَضت تهازفی اًتراب قسًس 70 ًفط اظ ضٍؾتای ذاًقاُ ؾازات ٍ 30ضٍؾتا، 

 . ضا ًكاى هیسّسؾي ٍ قغل پطؾف قًَسگاى ًوَزاض هقایؿِ ای  2قکل  زازًس. پاؾد هطتَطِ

 

 
 ي ضغل ایسٍ ای تًزیغ پرسص ضًوذگان از وظر سهومًدار مق -2ضکل

 

  َای مىابغ طبیؼی تجسیٍ ي تحلیل اثرات ي پیامذَای اجرای پريشٌ

 

ّای اًجام قسُ تِ نَضت هکاًیکی ٍ  % اظ فؼالیت73کِ  ایي تحقیق ًكاى زاز هیساًی زض ّای تطضؾی

ؾازات اًجام  ضت هکاًیکی زض ضٍؾتای ذاًقاُّا تٌْا تِ نَ % فؼالیت27ٍ  ضٍؾتای اًستیل اًجام قسُ تیَلَغیکی زض

 اؾت. قسُ

 

 ارزیابی تغییرات بٍ يجًد آمذٌ در سطح كل حًزٌ پس از اجرای طرحُا

 

 1جسٍل  هَضز هطالؼِ، تا تطضؾی پاؾد پطؾف قًَسگاى زض هَضز تغییطات تِ ٍجَز آهسُ زض ؾطح حَظُ

 تْیِ گطزیس.

 
 ُاكل حًزٌ پس از اجرای طرحدر سطح  آمذٌ يجًد بٍ تغییرات ارزیابی-1جذيل

 احطذیلی احط هٌفی تی  احط هخثتاحطذیلی  هَلفِ
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هٌفی  تاحیط هخثت  

%8 ؾطح هطاتغ  72%  0%  0%  0%  

%4 پَقف گیاّی  8%  5%  0%  0%  

%3 ؾطح اضاضی آتی  64%  33%  0%  0%  

یؾطح اضاضی زیو  1%  69%  30%  0%  0%  

%3 ؾطح تاغات  63%  34%  0%  0%  

%3 تؼساز زام  69%  28%  0%  0%  

 

 مىطقٍ سیالبريی  ضذٌ اجراَای مکاویکی  پريشٌ تأثیرات ارزیابی
 

% اظ پطؾف قًَسگاى اػالم زاقتٌس 70ّا،  هیعاى ذؿاضات ؾیل پؽ اظ اجطای پطٍغ ٍ زض هَضز تؼساز ؾیالب

 (.2% اقساهات اًجام قسُ ضا تی تأحیط تیاى ًوَزًس )جسٍل 30کِ تؼساز ؾیل کوتط قسُ اؾت ٍ 

 
 یابی تاثیرػملیات اجرا ضذٌ بر سیالب مىطقٍارز -2جذيل

 کوتطقسُ تی تاحیط تیكتط قسُ هَلفِ

%0 تؼساز ؾیالب پؽ اظ اجطا  30%  70%  

%0 ذؿاضات ؾیالب پؽ اظ اجطا  29%  71%  

 

 ارزیابی اثرات اقذامات اجرایی در بُبًد يضؼیت حًزٌ 

 

اظ  کِ تؼس تغییطاتی زاز تحقیق ًكاىزض تطضؾی ّای اًجام قسُ زض ؾطح حَظُ آتریع اًستیل ًتایج ایي 

هَضز تطضؾی نَضت گطفتِ زض ٍضؼیت ضفاّی ٍ آهَظقی ؾاکٌیي حَظُ ٍ تغیطات کلی  اجطای پطٍغُ ّا زض ضٍؾتاّای

 تِ ٍجَز آهسُ زض ؾطح کل حَظُ هخثت تَزُ اؾت اؾت.

 
 ارزیابی میسان رضایتمىذی مردم از وحًٌ اطالع رساوی قبل از اجرا-3جذيل

 

 قؿوت .ًتایج آظهَى فطضیِ اضائِ قسُ اؾت 4اؾت کِ زض جسٍل  قؿوت تَزُ ؾِ یزاضا تحقیق ایي فطضیِ

 "زاهی تَلیسات کكاٍضظی ٍ هیعاى تاظزّی افعایف ضٍی هٌاتغ طثیؼیّای  پطٍغُ تَزى تاحیط هخثت"ػٌَاى  تا آى اٍل

ّای تسؾت  ضتثِ پاؾد یاًگيه پطؾف 6هططح گطزیس. زض ّط  ؾَأل اظ فطضیِ، قف ایي قؿوت اؾت. تطای تَزُ

 ایٌکِ تط یقس. لصا فطضیِ تحقیق هثٌ زاض یزضنس هؼٌ 95 زض ؾطح تفاٍت اضظیاتی گطزیس ٍ ایي حس هتَؾط آهسُ زض

 زض قَز، قاتل قثَل اؾت. یه یٍ زاه یتَلیسات کكاٍضظ یکوی ٍ کیف ػولیات تیَلَغیکی ٍ هکاًیکی تاػج افعایف

ذیلی  هَلفِ ّا

ظیاز    
  

کن  هتَؾط ظیاز ذیلی  

 کن

%41 2 اطالع ضؾاًی قثل اجطای ططح تِ هطزم  49%  7%  1%  

%59 0 هیعاى ضضایت اظ هحل احساث ؾاظُ  33%  7%  1%  

%2 اؾتفازُ اظ ًظطات هطزم زض تاظًگطی ططح  22%  59%  15%  2%  

%11 2 اؾتفازُ اظ اهکاًات ضٍؾتا زض اجطاططح ّا  69%  17%  1%  



 

 

7 

 هططح پطؾف زٍ ،یزاض آتریع ػولیات اظ آًْا اؾتقثال ٍ حَظُ ؾاکٌیي یهٌس ضضایت ییؼٌ فطضیِزٍم  قؿوت

 ّط زض .گطزیس هططح آًْا پطاکٌف اظی ضضایتوٌس ٍ زٍلتّای  ططح اظ هطزم اؾتقثال هیعاى پطؾف زٍ ّط زض گطزیس

 ؾطح زض تفاٍت ایي .اؾت تَزُ لیکطت طیف زض اًتظاض هَضز هقساض اظ تیكتط آهسُ تسؾت ضتثِ هیاًگیي پطؾف زٍ

 هطزم ضضایت هَضزاًجام گطفتِ  ػولیات ایٌکِ تط هثٌی تحقیق فطضیِ پٌجن قؿوت لصا گطزیس. زاض هؼٌی زضنس 95

 ستاق هی تأییس هَضز کٌٌس هی اؾتقثال آًْا اظ هطزم ٍ تَزُ

تؼساز  هکاًیکی تط ؾیالب هٌطقِ، زٍ ؾَال قاهل تَزى تاحیط ػولیات هخثت یفطضیِ یؼٌ ؾَمزض قؿوت 

 ضتثِ هیاًگیي پطؾف زٍ ّط اظ اجطای ػولیات ٍ هیعاى ذؿاضات ؾیالب پؽ اظ اجطا هططح گطزیس. زضؾیالب پؽ 

 زضنس هؼٌی زاض 95 زض ؾطح تفاٍت ایي .اؾت تَزُ لیکطت طیف زض اًتظاض هَضز هقساض اظ تیكتط آهسُ تسؾت

هی  ، فطضیِ قاتل قثَلاجطایی زض کاّف ؾیالب هَحط تَزُ اؾت ػولیات ایٌکِ تط یهثٌ ؾَم لصا قؿوت .گطزیس

 تاقس.

 
 َا فرضیٍ آزمًن ي استىباطی آمار وتایج -4 جذيل

  یهتغیطّا ٍ ؾَاالت فطضیِ

 تحقیق

X ٍاضیاًؽ اًحطاف هؼیاض هیاًگیي
2
 ؾطح هؼٌی زاض   

هیعاى  افعایف

 تاظزُ

 تَلیسات کكاٍضظی

 ٍ زاهی

ظضاػی آتی یاضاض ؾطح  72/2  74/1  27/0  72/62  000/0  

ػی ؾطح اضاضی ظضا

 زیوی

62/2  77/1  22/0  22/52  000/0  

57/2 ؾطح تاغات   79/1  28/0  68/93  000/0  

25/2 تؼساز زام  5/0  25/0  7/23  000/0  

65/2 پَقف گیاّی  76/1  18/0  01/96  000/0  

آتْای ظیطظهیٌی حجن  42/1  49/0  24/0  56/2  000/0  

ضضایتوٌسی  هیعاى

یْااظ ططح  

 اجطا قسُ

ضضایت اظ ططح  هیعاى

 ّا

02/1  14/0  02/0  64/84  000/0  

هیعاى ضضایت اظ 

 پطاکٌف ططح 

43/1  49/0  24/0  96/1  000/0  

تاحیط تطکاّف 

 ؾیالب

 تؼساز ؾیالب پؽ اظ

  اجطا

7/2  46/0  21/0  00/16  000/0  

ذؿاضات ؾیالب پؽ اظ 

 اجطا

71/2  45/0  20/0  64/17  000/0  

   

 وتیجٍ گیری
 

 جَاهغ ضٍؾتایی ؾطح حاکویتی زضّای  اجطای پطٍغُ اجتواػی ًاقی اظ آى جایی کِ تغییطات اقتهازی ٍ اظ

 اًجام اظ اظ گصقت چٌسیي ؾال تؼس تٌاتطایي گیطز، اًجام هی تؿیاض کٌس هٌاطق ذال ایي تِ ؾثة ٍیػگیْای

 حَظُ هَضز تِ ٍیػُ آتریعّای  حَظُ ؾطح زض ٍ هکاًیکی تیَلَغیکیّای  پطٍغُ ّای هٌاتغ طثیؼی زض قالة پطٍغُ

اظ ؾَی  یافتِ اذتهالّای  احطات ّعیٌِ کطز تَزجِّا  ططح ایي اًجام تا اؾتاًی ؾتازی ٍ اظ ؾَی ٍاحسّای هطالؼِ

 آى تط تْثَز قطایط ٍ تاحیط ظیازی ًاهكرم حسٍزی تاّا  حَظُ ضٍؾتایی تط جَاهغ زٍلت زض طی ؾالیاى هتوازی
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، اؾت ًاهؼلَم اًس پصیطفتِ ّا تاحیط ج ایٌگًَِ اظ ططحاظ ًتای هؿتقین تطَض کِ هٌاطقی ؾاکٌیي اقتهازی اجتواػی ٍ

  .تاقس ٍ هفیس ضاّگكا تؿیاض تَاًس هی حاضط زض حال ظهاًی تاظُ ایي گصقت تا آى قٌاذت کِ اهطی

 افعایف حَظُ زض زض ایي ّای هٌاتغ طثیؼی اجطای پطٍغُکِ  ًكاى زاز،زض ایي تحقیق تسؾت آهسُ  ًتایج

% تاحیط 69زض حسٍز  یافعایف تَلیسات زاه % 53ٍَلیس ػلَفِ زض ؾطح حَظُ تِ هیعاى اظ جولِ ت کكاٍضظی تَلیسات

ّا  ططح ایي زؾتاٍضز اظ هْوتطیي آى یجاًث ػَاضو ٍ ؾیالب کٌتطل هحیطی، هخثتی زاقتِ اؾت. اظ جٌثِ ظیؿت

% اضظیاتی 70اؾت ٍ تِ هیعاى  اؾت. ایي ػولیات زض کاّف تؼساز ؾیالب ٍ ذؿاضات ؾیل تأحیط هخثتی زاقتِ

( ًیع تط کاّف 2007( ٍ هٌهَضیاى ٍ ّوکاضاى )2010( ٍ ضحیوی ٍ ّوکاضاى )2007چٌاًچِ هْسی پَض ) .گطزیس

 ّای هٌاتغ طثیؼی تِ ًتایج هكاتْی زؾت یافتٌس. آحاض ؾیالب ٍ فطؾایف زض احط اجطای پطٍغُ

تِ  آیٌسُ زضهٌاتغ طثیؼی  هسیطیتّای  تطًاهِ زض اقساهات هْوتطیي اظ یکیقایؿتِ اؾت  اؾاؼ ایي تط 

ّای زض  ططح ٍ ّای جَاهغ هحلی ٍ شیٌفؼاى زض هطالؼِ، هکاًیاتی، اجطا ٍ ًگْساضی ػولیات کاضگیطی تَاًوٌسی

  .تاقسزؾت اقسام 

 

 مىابغ 

 
هی ٍاحس ، زاًكگاُ آظاز اؾال5ؾطظهیي، قواضُ  ّای ًَاحی ضٍؾتایی فهلٌاهِ اقتهازی ٍ چالف-اجتواػی تحَالت .(1384.)ح ،افطاذتِ

 ػلَم ٍ تحقیقات. 

ٍ هٌاتغ  یتحقیقات کكاٍضظ هطکع حَظُ آتریع کاذك گٌاتاز، یػولیات تیَلَغیك آتریعزاض یاقتهاز یاضظیات .(1385) .ح ،یاًگكتط

  .یضضَ ذطاؾاى یطثیؼ

طاًؽ زض هَضز تثازل ایي زٍهیي کٌف ّای آتیاضی ٍ ظّکكی.  ًقف هطالؼات اجتواػی زض اؾتفازُ تْیٌِ اظ قثکِ(، 1384توٌا، ؼ.)

  . تثطیع.تحقیقات فٌی ٍ تجطتیات هٌْسؾی

تلَچؿتاى، گعاضـ ًْایی ططح  اجتواػی ٍ فٌی فؼالیت ّای آتریعزاضی زض اؾتاى ؾیؿتاى ٍ-اقتهازی اضظیاتی (.1387.)ح،ذَتفکط

 .76چؿتاى، ل تلَ ٍ طثیؼی اؾتاى ؾیؿتاى ٍ هٌاتغ هطکع تحقیقات کكاٍضظی ظاّساى، ٍظاضت جْاز کكاٍضظی پػٍّكی

. هطالؼِ احطات آتریعزاضی زض حَظُ آتریع زغکطز اؾتاى فاضؼ، هجوَػِ هقاالت قكویي کٌفطاًؽ هلی ػلَم (1388.)م ،ضحیوی

  .38-31هٌْسؾی آتریعزاضی ایطاى، زاًكگاُ تطتیت هسضؼ. ل 
در مىاطق ريستایی استان زوجان. وشریٍ (، تحلیل پیامذَای اجرای طرح َای آبخیسداری 1931رضایی، ر.ا.، مُرديست، خ.، صفا، ل.)

 .1تحقیقات اقتصاد ي تًسعٍ کشايرزی ایران، شمارٌ
 .چاپ ايل ،وشر قًمس .بر بروامٍ ریسی ريستایی در ایرانمقذمٍ ای ، (1931)م.ر.، رضًاوی

-کامٍ حًزٌ ٍ مًردی:)مطالعایران در َای آبخیسداری طرح اجتماعی-اقتصادی(، ارزیابی 1931محمذی گلروگ، ب.)مىصًریان، ن.، 
 .مشُذ ،ششمیه کىفراوس اقتصاد کشايرزی ایران.(خراسان استان

(، مُمتریه دالیل مًفقیت ي عذم مًفقیت طرح َای مرتعذاری استان گلستان. وشریٍ 1931مرادی، ع.ا، حشمتی، غ.، میردیلمی، ز.)
 .3علمی پژيَشی مرتع. شمارٌ

جغطافیایی  ات اجتواػی ٍ اقتهازی پطٍغُ ّای آتریعزاضی زض حَظُ آتریع ظًجاى ضٍز. هجلِ. هطالؼِ احط(1388.)ُ ،، جاللیاى.م ،یعزاًی

 .96تا 89. ل 7قواضُ 


