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 چکیذٌ

 

ّای  هحیغی تا ضٍیکطز فطٌّگی ٍ اجتوافی زض چٌس زِّ اذیط تِ زلیل تحطاى  هَلقیت هغالقات ظیؿت

. هكاضکت زازى الكاض گًَاگَى هطزم ضٍؾتایی زض هحیغی تؿیاض زگطگَى قسُ ٍ اضتماء یافتِ اؾت  ظیؿت

پیكثطز تطًاهِ ّا ٍ فقالیت ّای اجتوافی، التهازی ٍ فوطاًی، یکی اظ ؾیاؾت ّای هحَضی تَؾقِ 

اظ اًمالب تَزُ اؾت. ّسف ایي تحمیك تطضؾی احطات پطٍغُ ّای هٌاتـ عثیقی ٍ ّوچٌیي ًمف ضٍؾتایی تقس 

 جاهقِ اؾت. تحلیلی تَزُ ضٍـ تَنیفی ٍهكاضکت هطزهی زض پیكثطز ایي عطح ّا زض تَؾقِ ضٍؾتائی تا 

اظ فطهَل  ُاؾتفاز تاآًاى  هیاى اظ کِ ًستَزاًستیل ؾاکي حَظُ  ذاًَاض ایي تحمیك کلیِ ؾطپطؾتاىی آهاض

یافتِ ّای پػٍّف . گطفتٌس هؿتمین لطاض یضٍـ تهازفی هَضز پطؾكگط تا ذاًَاض ؾطپطؾت 100کَکطاى، 

-فیعیکی(پطٍغُ ّای هٌاتـ عثیقی  کِ ًكاى زازتی اؾتیَزًت آظهَى  ٍ ذی زٍپایِ ًتایج آظهَى ّای  تط

تْطُ  ؾغح آگاّی افعایف، آتریعحَظُ ٍضقیت ضفاّی ٍ آهَظقی ؾاکٌیي تافج تْثَز تیَلَغیکی( اجطا قسُ 

افعایف هیعاى ضضایت هٌسی ؾاکٌیي حَظُ آتریع هَضز هغالقِ اظ پطٍغُ ّای اجطا قسُ ٍ افعایف ، تطزاضاى

ّا ٍ ایجاز اًگیعُ تطای ّوکاضی زض اجطای عطح ّای آتی تیي هطزم گطزیسُ  پطٍغُ اجطایزض هطزم هكاضکت 

هیاًگیي ضتثِ پاؾد ّای تِ زؾت آهسُ زض عیف لیکطت  ّای عطح قسُ زض ایي پػٍّف، اؾت. زض فطضیِ

 % هقٌی زاض قس.95ٍ تفاٍت آى زض ؾغح  هخثت اضظیاتی گطزیس
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Abstract 

 

Location cultural and social environmental studies approach in recent decades because 

of environmental crises have changed and improved. Involving young people in 

programs and activities of rural social, economic and developmental are one of the 

mail policies of rural development after the revolution. The aim of this study was to 

investigate the effects of natural resource projects as well as the role of public 

participation in the development of these initiatives in rural development has been the 

analytical method. The population included all households were Andabil residents 

from whom the sample of 100 heads of households Directly were randomly asked 

questions.The findings based on the results of the chi-square test (X2) and Test One-

sample T Test showed that natural resources projects ( physical-biological) have been 

implemented to, improve the welfare and education of residents watershed Increased 

awareness of beneficiaries, increased satisfaction level of residents of the study area of 

Projects And increase public participation in the implementation of projects and 

incentives for future cooperation projects between the population. The hypothesis 

proposed in this study, the average rating was also positive responses obtained in likert 

and the difference was significant at 95%. 

Keywords: natural resources, rural development, public participation, watershed  

 

 مقذمٍ

ت تطای اظ هْوتطیي هساذال ٍ تَؾقِ عطح ّای تیَلَغیکی ٍ هکاًیکی زض حَظُ ّای آتریع یکی اجطا اهطٍظُ،

التهازی هقتمس -هسیطیت هٌاتـ عثیقی ٍ تَؾقِ ضٍؾتاّا تِ قواض هی ضٍز. اکخط ناحثٌؾطاى تَؾقِ اجتوافی

ّؿتٌس کِ قٌاذت فَاهل التهازی ٍ اجتوافی زض پایساضی ؾیؿتن تْطُ تطزاضی اظ هٌاتـ عثیقی هَحط اؾت 

 (. 1393)هطازی،

اکخط کكَضّای زض حال تَؾقِ تِ ترف هٌاتـ عثیقی فسم توطکع ٍ گطایف تطًاهِ ضیعاى ٍ ؾیاؾتگعاضاى زض 

ٍ هسیطیت حَظُ آتریع، پیاهسّای هتقسز ظیاًثاضی ّوچَى ؾیط تحطاًی فطؾایف ذان، تَلیسات اًسن هٌاتـ 

عثیقی، تِ ًكؿت ضؾَتات زض کاًال اًتمال آب ٍ ؾسّا، ضًٍس تهافسی ؾیالب ّای اذیط، تطٍظ ذكکی ّا ٍ کوثَز 

 (.1386ى تِ قْط ّا ضا زض پی زاقتِ اؾت )قوكاز،آب ٍ هْاجطت ضٍؾتائیا

اجطا قسُ ٍ  هکاًیکی(-تطضؾی هیعاى تاحیطات پطٍغُ ّای هٌاتـ عثیقی )تیَلَغیکی ایي تحمیك انلی ّسف

زض احطتركی هخثت عطح ّای اجطا قسُ  هیعاى هكاضکت جَاهـ هحلی زض اجطای پطٍغّا ٍ قٌاؾایی ضاّکاضّای هَحط

ُ آتریع هَضز هغالقِ تَزُ اؾت. زض ایي ظهیٌِ آقٌایی تا ٍضقیت اجتوافی ٍ التهازی زض تَؾقِ ضٍؾتاّای حَظ

 ؾاکٌیي حَظُ اًستیل هَضز تَجِ لطاض گطفتِ اؾت.

ضیعی ٍ هسیطیت  تطًاهِ زض ای تحت فٌَاى ضٍـ ّای فولی هكاضکت هطزم زض هغالقِ (،1370) ؾقازت

 آتریع، ّای حَظُ ضؾَب زض تَلیس فاهل تكسیس فطؾایف ٍتطیي  انلی اؾت کِ هْوتطیي ٍ هقتمس ّای آتریع حَظُ

ّای هٌاتـ  ٍالقی فطنِ حافؾاى فَاهل هرطب، ایي ضیعی نحیح، زض نَضت تطًاهِ فَاهل اًؿاًی ّؿتٌس. اها

 عثیقی ذَاٌّس تَز. 

 فلیای آتریعزاضی حَظُ زض آى ًمف ّای هطزهی ٍ زض عطحی تحت فٌَاى هكاضکت (،1374ًػاز) ضفیقی

 حفؼ هٌاتـ زض ّن زض ترطیة ٍ انلی تطیي فاهل ّن فٌَاى اًؿاى تِ فاهل ضؾیس کِ ایي ًتیجِ تِ ) َچاىل (اتطن
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اًؿاًی ٍ تطضؾی تحلیل جوقیت قٌاذتی حَظُ تایؿتی  ّویي هٌؾَض ٍیػگی ّای ٍ تِ آب ٍ ذان هغطح هی تاقس

 .هَضز تَجِ لطاض گیطز

ّای تیَلَغیکی ٍ  اجتوافی عطح-التهازیزض پػٍّكی زض ذهَل اضظیاتی احطات  (،1389هٌهَضیاى)

 ًتیجِ ایي تِ ضضَی( آتریع کاهِ ذطاؾاى )هغالقِ هَضزی حَظُ ایطاى هکاًیکی اظ ؾَی ؾاظهاى هٌاتـ عثیقی زض

عطح ّای اجطا قسُ زض هٌغمة هَضز هغالقِ زض تقس التهازی زض جلَگیطی اظ هیعاى هْاجطت  کِ زؾت یافتٌس

هْوتطیي  اعالفات کؿة قسُ تَجِ تِ اؾت کِ تا حالی ایي زض اؾت. أحیطی ًساقتِافعایف اقتغال ت ضٍؾتاییاى ٍ

 اؾت. آى تَزُ اجطای عطح زض هٌغمِ کاّف تقساز ٍلَؿ ؾیل ٍ پیاهسّای هٌفی ًاقی اظ تأحیط

 

   

 َا مًاد ي ريش

 

 معزفی مىطقٍ تحقیق

اظ ًؾط تمؿیوات یي ضٍؾتاّا ٍ ذاًماُ ؾازات اًجام قسُ اؾت. ااًستیل  تحمیك حاضط زض ضٍؾتاّای 

هٌغمِ اًستیل اظ قوال تِ هٌغمِ ییاللی  ؾیاؾی جعء قْطؾتاى ذلرال، ٍالـ زض اؾتاى اضزتیل هی تاقس. جغطافیای

ٍ اظ جٌَب ٍ جٌَب غطتی تِ  اظ قطق تِ اضتفافات ییاللی زیکاقاى–اظ غطب تِ اضتفافات ؾاضاى ٍ ذلرال-کَلِ ؾط

 1390اًجام گطفتِ زض ؾال  تط اؾاؼ آذطیي ؾطقواضی هحسٍز هی قَز.کَُ چْل ذاًی ٍ ضٍزذاًِ ذلرال 

 .)هطکع آهاض(ذاًَاض هی تاقس 97ذاًَاض ٍ ضٍؾتای ذاًماُ ؾازات زاضای  473ضٍؾتای اًستیل زاضای 

ز زض ازاضُ هٌاتـ عثیقی قْطؾتاى ذلرال ٍ ازاضُ کل هٌاتـ عثیقی ٍ آتریعزاضی تِ اؾتٌاز اعالفات هَجَ

ؾالِ زض ؾغح  5زض عی ظهاى تٌسی  ،1386اظ ؾال  تیَلَغیکی( -هٌاتـ عثیقی )هکاًیکی ّای عطح اؾتاى اضزتیل،

 ّکتاض زض ؾغح حَظُ، پطٍغُ 83/87اًس. لطق ٍ حفاؽت اظ هٌاعك جٌگلی تِ هؿاحت  حَظُ آتریع اًستیل اجطا قسُ

اؾتمطاض پَقف گیاّی زض کَزپاقی تطای افعایف هیعاى هَفمیت  ّکتاض، تطًاهِ 32/830کپِ کاضی تا هؿاحت 

ّایی ّوچَى ؾپیساض، ؾیة، گطزٍ، نٌَتط ٍ  ّکتاض، کاقت ًْال 830ّای افؾن ؾغح حَظُ تِ هؿاحت  لؿوت

حَظُ،  ؾغح زض َّای حَظُ ٍ جلَگیطی اظ قؿتكَی ذان ٍ تلَط تافج افعایف پَقف زضذتی تطای تلغیف آب

افعایف  ٍ ؾغح حَظُ، تطای کاّف ّطظآتْا ّکتاض زض 61/381تٌاٍتی تِ هؿاحت  -ؾیؿتن چطایی تأذیطی 

ّای ظیازی  ٍ یا تَأم تا ّعیٌِ ًساضز ّای هکاًیکی ٍجَز احساث پطٍغُ اهکاى اظ حَظُ کِ ًفَشپصیطی، زض لؿوت ّایی

آتكرَض  2هٌثـ شذیطُ آب ٍ  2ّای فلؿی قکل ٍ غطؼ ًْال زض زاذل ٍ حاقیِ آًْا، احساث  ایجاز چالِ تاقس، هی

ٍ کاّف  بکٌتطل ؾیالتطای  ضؾَتگیط ٍ تٌسّای ؾٌگی هالتی ؾاظُ 3قیة کن ٍ هؿغح، احساث  زض اضاضی زاضای

ّای هٌاتـ عثیقی اًجام گطفتِ زض ؾغح حَظُ آتریع هَضز  زض هٌغمِ اظ جولِ فقالیت همساض فطؾایف ٍ تَلیس ضؾَب

 هغالقِ تَزُ اؾت.
  

 ريش تحقیق

ی یضٍؾتاّا زض هطحلِ اٍل،. یپیوایكّای  ٍ قیَُ یزاؾٌاّای  قیَُ انلی هحَض زٍ تط هثتٌی تحمیك ضٍـ

)ضٍؾتای اًستیل ٍ  هكرم قسًس ٍ یقٌاؾای ٌسزاقت ضاجطا قسُ زض هحسٍزُ عطح لطاّای  کِ تحت تاحیط فقالیت

آهاض تقساز ذاًَاضّای ؾاکي زض ضٍؾتاّای هصکَض اظ عطیك هكاّسات  زض هطحلِ زٍم، لیؿت ٍ ذاًماُ ؾازات(.

 ؾاکي ضٍؾتاّا، یکل ذاًَاضّااظ زض هطحلِ ؾَم،  هطکع آهاض اذص گطزیس. ضٍؾتا ٍ ای اؾالهی ّطقَض ،یهیساً -هحلی
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زضنس اظ ؾاکٌیي حَظُ زاضای  10ّای اجطا قسُ قٌاؾایی قس. تا تَجِ تِ ایٌکِ حسٍز  ذاًَاضّای شیٌفـ زض پطٍغُ

احت ٍ افطازی کِ تحت تاحیط ایي ّای اجطا قسُ ٍ فولیات انالحی ٍ هؿ قغل آظاز تَزُ ٍ تطاؾاؼ هَلقیت پطٍغُ

تطزاض یا شیٌفـ تْطُ  ّای اجطا قسُ تَزُ ٍ تِ فٌَاى ّا تَزًس، تقساز ذاًَاضّایی کِ هؿتمیوا زض اضتثاط تا پطٍغُ پطٍغُ

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

تا هطاجقِ تِ هٌغمِ تسلیل ایٌکِ تقسازی اظ ذاًَاضّای ّسف تِ زلیل  .هحاؾثِ قسًوًَِ  119ِ حجن جاهقکَکطاى 

هْاجطت فهلی ٍ یا فسم زؾتطؾی تِ ؾطپطؾت ذاًَاض اهکاى تکویل پطؾكٌاهِ ًساقتٌس، ًْایتا اظ عطیك ًوًَِ 

ّا تَزًس تَظیـ ٍ تکویل  حپطؾكٌاهِ تیي ؾطپطؾتاى ذاًَاضّایی کِ اظ شیٌفقاى انلی ایي عط 100گیطی تهازفی 

ّا تیي زٍ ضٍؾتای  پطؾكٌاهِ ؾقی قس تِ ًؿثت جاهقِ آهاضی ؾاکي زض زٍ ضٍؾتا ًوًَِ 100قس. ّوچٌیي اظ تیي 

ًوًَِ اظ ضٍؾتای ذاًماُ ؾازات تْیِ  30ًوًَِ اظ ضٍؾتای اًستیل ٍ  70هَضز تطضؾی تَظیـ قَز کِ تط ایي اؾاؼ 

 اظ همیاؼ لیکطت تطای تیاى ًؾط پاؾرگَیاى اؾتفازُ قسُ تَز ٍ کِ یؾكٌاهِ ااعالفات اظ پط یآٍض  جوـ یتطاقس. 

اجتوافی  ٍ ّای اجطا قسُ تط ضًٍس التهازی هؿتمین عطح تأحیطات هؿتمین ٍ غیط هكتول تط ؾَاالت زض ذهَل

اظ  یگطٍّپطؾكٌاهِ پؽ اظ تسٍیي تِ ضؤیت  یافعایف افتثاض زضًٍ یتطا .گطزیس اؾتفازُ تَز، ضٍؾتا ظًسگی هطزم

کاضقٌاؾاى ٍ اؾاتیس زاًكگاّی ضؾیس ٍ ًمغِ ًؾطات آًْا زض ذهَل ؾإاالت ٍ هتغیطّای هَجَز ٍ ؾاذتاض کلی 

 40جْت آظهَى پایایی تحمیك، اتتسا  .آٍضی ٍ زض انالح پطؾكٌاهِ هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت پطؾكٌاهِ جوـ

تِ  آٍضی قسُ جوـّای  ًْایت، زازُ اؾثِ قس. زضهح 88/0پطؾكٌاهِ تکویل ٍ تط ایي اؾاؼ همساض آلفای کطًٍثاخ 

ّای تَنیفی قاهل فطاٍاًی، هیاًگیي، اًحطاف هقیاض ٍ  گطزیس ٍ پؽ اظ کسگصاضی کلیِ آهاضُ هٌتمل SPSSافعاض  ًطم

 ّا تا اؾتفازُ اظ آظهَى ذی زٍ هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت. ٍاضیاًؽ هحاؾثِ قس ٍ کلیِ زازُ

 

 وتایج ي بحث

 

 شىاسی جمیت ي تًصیفی َای تحلیل ي تجشیٍ وتایج

 70 ًفط اظ ضٍؾتای ذاًماُ ؾازات ٍ 30ایي تحمیك هكاضکت کطزًس  ؾطپطؾت ذاًَاضی کِ زض 100 اظ تیي

ؾال  40-30ًفط تیي  2زازًس،  پاؾد تِ ؾَاالت هطتَعِ ٍ ًفط اظ ضٍؾتای اًستیل تِ نَضت تهازفی اًتراب قسًس

ؾال ؾي  70ًفط تاالی  8ٍ  ؾال 70-60ًفط تیي  23ؾال، 60-50ًفط 23ؾال،  50-40ًفط تیي  33ؾي زاقتٌس، 

% 12% زض ؾغح ضاٌّوایی، 23% ؾغح اتتسایی، 29% تیؿَاز، 32لحاػ تطذَضزاضی اظ ؾغح ؾَاز،  زاقتٌس. تِ

% 10% کكاٍضظ، 11ًفط هجوَفِ تحمیك،  100زض ایي تطضؾی اظ  % زاضای تحهیالت فالی تَزًس.4زضؾغح زیپلن ٍ 

 % زاضای قغل آظاز تَزًس. 10% کكاٍضظ ٍ زاهساض ٍ  58% کكاٍضظ ٍ تاغساض، 11زاهساض، 

 

 ارسیابی مشارکت ريستاییان در اجزای پزيصٌ َای مىابع طبیعی

ٍ هیعاى ّوکاضی تیي هطزم  هیعاى هكاضکت پصیطی هطزم زض اجطای عطح ّای هٌاتـ عثیقی زض ایي تطضؾی

 تطای پطٍغُ ّای آتی اًجام قس.  
 ارسیابی میشان مشارکت مزدم ريستاَا در بٍ ثمزرساوی طزح َا ي میشان اوگیشٌ َمکاری بزای پزيصٌ َای آتی-3جذيل

 ذیلی کن کن هتَؾظ ظیاز ظیاز ذیلی هَلفِ

 %0 %10 %69 %19 %2 عطح هكاضکت هطزم زض اجطای

 %0 %1 %10 %84 %5ض تیي هطزم پؽ اظ اجطا تطای هیعاى ّوکاضی ز
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 عطح ّای آتی

 

 َا آسمًن فزضیٍ استىباطی ي وتایج آمار

 پطٍغُ زض لؿوت اٍل فطضیِ تا فٌَاى هخثت تَزى تاحیط .اؾت لؿوت تَزُ زاضای پٌج تحمیك ایي فطضیِ

اّی تْطُ تطزاضاى پؽ اظ ؾَال قاهل ؾغح آگ 5تط ٍضقیت ضفاّی ٍ آهَظقی ؾاکٌیي حَظُ،  ّای هٌاتـ عثیقی

اجطای پطٍغُ ّا، ٍضقیت تْساقتی ضٍؾتاّا، هْاضت زض ؾاذت پطٍغُ ّا، هیعاى افتواز تیي هطزم، ٍ حضَض هطزم زض 

 اًتؾاض زض عیف لیکطت تَزُ همساض هَضز اظ تیكتط آهسُ تسؾت هیاًگي ضتثِ ّط پطؾف تطًاهِ ّا هغطح گطزیس. زض

 گطزیس. ٌی زاضزضنس هق 95 زض ؾغح تفاٍت ایي .اؾت

 .گطزیس کاّف ؾیالب زٍ ؾَال هغطح اجطا قسُ زض فولیات تاحیط تَزى هخثت فطضیِ یقٌی زٍم لؿوت زض 

زض حس هتَؾظ اضظیاتی  لیکطت تطاتط تَزُ ٍ زض عیف اًتؾاض هَضز همساض آهسُ تا هیاًگیي ضتثِ تسؾت پطؾف زض ّط زٍ

 لصا لؿوت زٍم فطضیِ لاتل لثَل اؾت.گطزیس.  هقٌی زاض زضنس 95 زض ؾغح تفاٍت ایي .گطزیس

پطؾف  زاضی، زٍ آتریع فولیات اظ آًْا اؾتمثال ٍ ؾاکٌیي حَظُ هٌسی ضضایت فطضیِ یقٌی ؾَمزض لؿوت 

 .اؾت تَزُ لیکطت عیف زض اًتؾاض هَضز همساض اظ تیكتط آهسُ تسؾت ضتثِ هیاًگیي پطؾف زٍ ّط زض گطزیس. هغطح

آتریعزاضی  فولیات ایٌکِ تط هثٌی تحمیك فطضیِ ؾَملؿوت  ض گطزیس. لصازا هقٌی زضنس 95 زض ؾغح تفاٍت ایي

 .هی تاقس تأییس هَضز کٌٌس هی اؾتمثال آًْا اظ هطزم ٍ تَزُ هطزم ضضایت هَضز

تا فٌَاى تاحیط هخثت هكاضن پصیطی ؾاکٌیي حَظُ زض اجطای پطٍغُ ّای هٌاتـ عثیقی زٍ  چْاضمزض فطضیِ 

پصیطی ٍ ایجاز اًگیعُ ّوکاضی تیي هطزم زض اجطای عطح ّای آتی هغطح قس. پطؾف زض هَضز هیعاى هكاضکت 

 زضنس 95 زض ؾغح تفاٍت ایي.اؾت تَزُ لیکطت عیف زض اًتؾاض هَضز همساض اظ تیكتط آهسُ تسؾت ضتثِ هیاًگیي

 .هی تاقس تأییس هَضز فطضیِ چْاضملؿوت  زاض گطزیس. لصا هقٌی

 
 فزضیٍ َا وتایج آمار استىباطی ي آسمًن -5جذيل

اًحطاف  هیاًگیي تحمیك ّای هتغیط ٍ ؾَاالت فطضیِ

 هقیاض

ؾغح هقٌی  T ٍاضیاًؽ

 زاض

 

-ٍضقیت ضفاّی 

 آهَظقی 

 000/0 28/42 24/0 49/0 09/2 ؾغح آگاّی تْطُ تطزاضاى

 000/0 13/37 26/0 51/0 91/1 ٍضقیت تْساقت ضٍؾتا

 000/0 52/48 17/0 41/0 01/2 هیعاى افتواز هطزم تِ یکسیگط

 000/0 68/47 27/0 52/0 49/2 هْاضت زض ؾاذت پطٍغُ ّا

 000/0 38/46 24/0 49/0 27/2 ّا هیعاى حضَض هطزم زض تطًاهِ

 000/0 00/16 21/0 46/0 7/2  اجطا تقساز ؾیالب پؽ اظ تاحیط تطکاّف ؾیالب

 000/0 64/17 20/0 45/0 71/2 ذؿاضات ؾیالب پؽ اظ اجطا

عطح ضضایت اظ  هیعاى

 ّا

 000/0 4/72 02/0 14/0 02/1 ضضایتوٌسی ٍاؾتمثال اظ عطح ّا

 000/0 7/28 24/0 49/0 43/1 هیعاى ضضایت اظ پطاکٌف عطح ّا

 000/0 05/48 36/0 59/0 87/2 هكاضکت پصیطی هطزم زض اجطا هكاضکت پصیطی  هطزم

ایجاز اًگیعُ ّوکاضی زض تیي هطزم تطای 

 اجطای عطح ّای آتی

07/2 43/0 19/0 48/47 000/0 
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ٍ هكاضکت  تا تطضؾی پاؾد ّای پطؾف قًَسگاى زض همایؿِ ای کِ تیي هیعاى ؾي افطاز پطؾف قًَسُ

آظهَى ذی زٍ اًجام قس ٍ تطاٍضز گطزیس تیكتطیي هیعاى  ّای هکاًیکی ٍ تیَلَغیکی تا پصیطی آًْا زض اجطای پطٍغُ

 ؾال ٍ زض حس هتَؾظ تَزُ اؾت. ضطیة ّوثؿتگی 40-50هكاضکت پصیطی زض اجطای عطح ّا تیي افطاز 

 هی تاقس. -061/0تیي هیعاى هكاضکت پصیطی ٍ ؾي افطاز هحاؾثِ گطزیس، کِ همساض تِ زؾت آهسُ  )اؾپیطهي(

 

 
  ومًدار مقایسٍ ای بیه سه افزاد ي مشارکت پذیزی در اجزای طزح َای مىابع طبیعی-2شکل

 

% ازفا 95هی تَاى تا اعویٌاى  05/0ط تَزى همساض ؾغح هقٌازاضی اظ تا تَجِ تِ ًتایج تِ زؾت آهسُ ٍ تعضگت

 ًوَز کِ تیي هكاضکت پصیطی ٍ ؾي ضاتغِ هقٌازاضی ٍجَز ًساضز.

 
 وتایج آسمًن تجشیٍ ياریاوس یک طزفٍ بزای بزرسی مقایسٍ میاوگیه -6جذيل

 مشارکت پذیزی در متغیز سه 

هیاًگیي  زضجِ آظازی  هجوَؿ هطتقات 

 هطتقات

F ؾغح هقٌازاض 

 63/0 64/0 23/0 4 92/0 تیي گطٍُ ّا

   36/0 95 38/34 زضٍى گطٍُ ّا

    99 31/35 کل

 

زض همایؿِ ای کِ تیي هیعاى تحهیالت ٍ هكاضکت پصیطی هطزم زض تِ حوطضؾاًی پطٍغُ ّای اجطا قسُ اًجام 

گطزیس. ضطیة ّوثؿتگی گطزیس، تیكتطیي هكاضکت پصیطی تیي افطاز تیؿَاز ٍ زض حس هتَؾظ اضظیاتی 

 هحاؾثِ گطزیس.  009/0)اؾپیطهي(تیي هیعاى هكاضکت پصیطی ٍ ؾغح تحهیالت 
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 ومًدار مقایسٍ ای بیه میشان تحصیالت ي میشان مشارکت پذیزی-3شکل

 

تطای همایؿِ هكاضکت پصیطی هیاى افطاز تا زضجات تحهیالتی هتفاٍت اظ آظهَى تحلیل ٍاضیاًؽ اؾتفازُ قس 

هی  05/0تا تَجِ تِ ًتایج تِ زؾت آهسُ ٍ تعضگتط تَزى همساض ؾغح هقٌازاضی اظ  ض جسٍل ظیط اضائِ گطزیس.ٍ ًتایج ز

 % ازفا ًوَز کِ تیي هكاضکت پصیطی ٍ هیعاى تحهیالت ضاتغِ هقٌازاضی ٍجَز ًساضز.95تَاى تا اعویٌاى 

 
 مشارکت پذیزی ي سطح تحصیالت  وتایج آسمًن تجشیٍ ياریاوس یک طزفٍ بزای بزرسی مقایسٍ میاوگیه-7جذيل

 ؾغح هقٌازاض F هیاًگیي هطتقات زضجِ آظازی  هجوَؿ هطتقات 

 25/0 36/1 48/0 4 92/1 تیي گطٍُ ّا

   35/0 95 39/33 زضٍى گطٍُ ّا

    99 31/35 کل

 

 قس ای کِ تیي قغل افطاز ٍ هیعاى هكاضکت پصیطی زض اجطای پطٍغُ ّا اًجام گطزیس، هكرم زض همایؿِ

افطازی کِ ّن ظهاى تِ کكاٍضظی ٍ زاهساضی هكغَل ّؿتٌس، تیكتطیي هیعاى هكاضکت ضا زاقتِ اًس. ضطیة 

 تِ زؾت آهس. -172/0ّوثؿتگی اؾپیطهي تیي هیعاى هكاضکت پصیطی ٍ قغل افطاز 
 

 
ومًدار مقایسٍ ای بیه شغل ي میشان مشارکت پذیزی-4شکل  

 

گطٍُ ّای قغلی هتفاٍت، اظ آظهَى تحلیل ٍاضیاًؽ اؾتفازُ قس  تطای همایؿِ هكاضکت پصیطی هیاى افطاز تا

هی  05/0تا تَجِ تِ ًتایج تِ زؾت آهسُ ٍ تعضگتط تَزى همساض ؾغح هقٌازاضی اظ  ٍ ًتایج زض جسٍل ظیط اضائِ گطزیس.

 % ازفا ًوَز کِ تیي هكاضکت پصیطی ٍ قغل افطاز ضاتغِ هقٌازاضی ٍجَز ًساضز.95تَاى تا اعویٌاى 

 
 وتایج آسمًن تجشیٍ ياریاوس یک طزفٍ بزای بزرسی مقایسٍ میاوگیه مشارکت پذیزی ي شغل -8لجذي

هجوَؿ  

 هطتقات

هیاًگیي  زضجِ آظازی 

 هطتقات

F ؾغح هقٌازاض 

 16/0 6/1 58/0 4 33/2 تیي گطٍُ ّا

   34/0 95 97/32 زضٍى گطٍُ ّا

    99 31/35 کل
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 وتیجٍ گیزی

 

تْطُ  یافعایف ؾغح آگاّزض  اجطای پطٍغُ ّای هٌاتـ عثیقی ًكاى زاز، تحمیك زض ایي تسؾت آهسُ ًتایج

ٍ کاّف ؾیالب زض هٌغمِ ٍ ّوچٌیي افعایف هیعاى هكاضکت پصیطی تیي  ضفاّی ٍ آهَظقیاى، تْثَز ٍضقیت تطزاض

 هطزم ٍ ایجاز اًگیعُ ّوکاضی زض تیي ؾاکٌیي حَظُ تطای اجطای عطح ّای آتی گطزیسُ اؾت.

 اجطایی (، زض تحلیل پیاهسّای1389زض همایؿِ تا ًتایج ضضایی ٍ ّوکاضاى) ّای ایي پػٍّفزؾت آٍضز

(، زض پػٍّكی تا فٌَاى 1394ّوکاضاى)ظًجاى ٍ ًتایج هطازی  اؾتاى ضٍؾتایی هٌاعك آتریعزاضی زض عطح ّای

( زض هغالقِ 1393زالیل هَفمیت ٍ فسم هَفمیت عطح ّای هطتقساضی اؾتاى گلؿتاى، ٍ حیسضی ٍ ّوکاضاى )

اضظیاتی فَاهل اجتوافی ٍ التهازی هَحط تط هكاضکت جَاهـ هحلی زض هسیطیت پایساض هطاتـ ییاللی زقت تْاض اؾتاى 

 تاقس.   ّوساى، ًتایج تمطیثا یکؿاًی هی
 

 مىابع

 
 .ًكط اعالفات، چاج زٍم همسهِ ای تط جاهقِ قٌاؾی تَؾقِ ضٍؾتایی؛(، 1370م.)اظکیا، 

 هجوَفِ ؾاکٌیي حَظُ ّای آتریع کاضٍى ٍ ظایٌسُ ضٍز زض اجطای عطح ّای آتریعزاضی، طضؾی چگًَگی هكاضکتت (،1380اؾسی، م.)

  .کكاٍضظی ٍ هٌاتـ اهَض زام اؾتاى چْاض هحال ترتیاضی هٌاتـ تحمیمات ّوایف آتریعزاضی، هطکع هماالت

فیای کاضتطزی، زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس فلَم ٍ تحمیمات. ضاّکاضّای تَؾقِ پایساض ضٍؾتایی تا تاکیس تط جغطا (،1384اؾتقالجی، ؿ.)

 .5فهل ًاهِ ؾطظهیي، قواضُ

الوللی ضٍیکطز فطٌّگی تِ جغطافیا، جغطافیاتؿتطی تطای گفتگَی توسى ّا،  (، هجوَفِ هماالت ّوایف تیي1381پاپلی یعزی، م.ح.)

 ًاقط: زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس.

ایي زٍهیي کٌفطاًؽ زض هَضز تثازل  ّای آتیاضی ٍ ظّکكی.  ی زض اؾتفازُ تْیٌِ اظ قثکًِمف هغالقات اجتواف(، 1384توٌا، ؼ.)

 . تثطیع.تحمیمات فٌی ٍ تجطتیات هٌْسؾی

 اجتوافی هَحط تط هكاضکت جَاهـ هحلی زض هسیطیت پایساض-التهازی (، اضظیاتی فَاهل1393حیسضی، ق ٍ ضؾتگاض، ـ ٍ فطٍتٌی، ب.)

 .1اؾتاى ّوساى(. هجلِ هطتقساضی ایطاى، قواضُ-ییاللی زقت تْاضهطاتـ)هغالقِ هَضزی:هطاتـ 

 .254 قواضُ کكاٍضظی، تْطاى: هاٌّاهِ هكاضکت ّای هطزهی، هٌكا تحَل (،1381ح.) ذَتفکط،
 .زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس اتطن، فلیای اتریعزاضی حَظُ (، هكاضکت هطزهی ٍ ًمف آى زض1374) .،خ ًػاز ضفیقی 

 (، تحلیل پیاهسّای اجطای عطح ّای آتریعزاضی زض هٌاعك ضٍؾتایی1390ا ٍ هْطزٍؾت، خ ٍ نفا، ل.) ضضایی، ض.ا ٍ ٍزازی،
 
 

 

 

 
 

 


