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چكیده 
در  محلی  جوامع  بر  طبیعی  منابع  پروژه های  اثرگذاری  میزان 
موفقیت  میزان  و  است  پروژه  موفقیت  میزان  با  مستقیم  ارتباط 
منطقه  بومی  ساکنین  مشارکت  میزان  تأثیر  تحت  پروژه ها  این 
اقتصادی- اجتماعی  اثرات  این پژوهش سعی در بررسی  است. 
پروژه های مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر 
استان سمنان دارد. این تحقیق از نوع کاربردی در زمره مطالعات 
در  آماری  جامعه  می گیرد.  قرار  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی– 
آرتد  روستای  در  ساکن  روستاییان  شامل  تحقیق  کمی  بخش 
تعیین و  فرمول کوکران  از  استفاده  با  آماری  نمونه  است. حجم 
تعداد 74 پرسشنامه با استفاده از مقایسه سنجش نگرش ساکنین 
و روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج 
سنجش نگرش ساکنین در مورد هر یک از گویه های چهارگانه 
با  ارتباط  در  که  اول  گویه  داد.  نشان  را  قابل توجهی  تفاوت 
عوامل اجتماعی- فرهنگی و استراتژی های به کار گرفته شده در 
خصوص مشارکت در طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری است، 
استراتژی  از  حاضر  حال  در  طبیعی  منابع  ادارات  که  داد  نشان 
نمی باشند  برخوردار  روستاییان  مشارکت  جلب  برای  مناسبی 
)نگرش: کم(؛ تأمین هزینه این پروژه تا حد زیادی توسط ادارات 
منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده است )نگرش: زیاد( و میزان 
مشارکت در اجرا عملیات مکانیکی و بیولوژیک محدود ارزیابی 
پروژه ها  این  تا  باعث شده  موارد  این  )نگرش: کم(.  شده است 
نهایتًا از موفقیت نسبی برخوردار شوند. نتایج تحلیل عاملی نشان 
داد که مؤلفه اول مؤثر در نگرش مردم نسبت به اثرات اقتصادی- 
درصد  دارای  آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  پروژه های  اجتماعی 
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واریانس 90/43 درصد است؛ وزن باالی این مؤلفه اهمیت زیاد 
این موضوع را نشان می دهد.

طبیعی،  منابع  طرح  اجتماعی،  اقتصادی،  کلیدي:   واژه هاي 
مشارکت، روستای آرتد، جوامع محلی

مقدمه
منابع طبیعی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی انسان ها به شمار می رود. 
این در حالی است که روند رو به افزایش جمعیت کره زمین در 
سال های اخیر از یک سو و محدود بودن منابع طبیعی از سوي دیگر 
مسائل فراوانی را براي جوامع بشري به ویژه کشورهاي درحال توسعه 
به وجود آورده است ]20[. نیاز ضروری انسان به آب وخاک باعث شده 
است تا توجه به این دو نعمت الهي را فراموش نکند. اقلیم خشک و 
نیمه خشک کشور نیز لزوم استفاده بهینه از آب وخاک را افزون ساخته 
است؛ به نظر می رسد که اغلب کارشناسان علوم آب وخاک، معتقد به 
بحراني بودن منابع آب وخاک در کشور می باشند ]11[. طرح های منابع 
طبیعی اهداف متعددی در سطوح مختلف فنی، اجتماعی سیاسی و 
غیره دارند که عمدتاً شامل مهار و مبارزه با فرسایش و هدر رفت آب، 
بهینه سازی استفاده از منابع آب وخاک، افزایش تولیدات آبخیزها اعم 
از گیاهی و دامی، افزایش درآمد ساکنین آبخیزها و کاهش خسارت 
ناشی از فرسایش خاک و سیالب ها و اهدافی از این قبیل می باشد 
]22[؛ اجرای عملیات آبخیزداری یکي از روش های پذیرفته شده و 
امروزه، اجرا و   .]11[ کارا، برای حفظ آب وخاک ارزیابي می شود 
توسعه طرح های بیولوژیکی و مکانیکی در حوزه های آبخیز یکی 
از مهم ترین مداخالت برای مدیریت منابع طبیعی و توسعه روستاها 
اجراي پروژه های مختلف منابع طبیعی در سطح  به شمار می رود. 
نواحی روستایی را نمی توان جدا از آثار زیست محیطی، اجتماعی و 
اقتصادي ناشی از این طرح ها در نظر گرفت ]21[. ارزیابي اقتصادی و 
اجتماعي طرح های آبخیزداری، معیار مهمي برای ارزش گذاری آن ها 
ابعاد مختلف موضوع در  برای روشن شدن  محسوب می شود ]7[. 
اینجا به تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه بررسی اثرات اقتصادی- 
اجتماعی طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری، مشارکت مردم در این 
طرح ها و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است، اشاره می کنیم؛ مطالعه 
روستاییان  مشارکت  بر  اقتصادی  و  اجتماعی  فردی،  عوامل  تأثیر 
داد  نشان  یزد  میانکوه  آبخیز  در حوزه  آبخیزداری  پروژه های  در 
اقتصادی، عناصر  به شرایط  این پروژه ها  که مشارکت کم مردم در 
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فرهنگی و اجتماعی، روابط اجتماعی و منابع اطالعاتی محدود آن ها 
مرتبط است ]19[.

نتایج تحقیق عبدالملکی و همکاران ]1[ نشان داد که بین میزان 
در  کاربران  مشارکت  میزان  و  آبخیزداری  برنامه های  در  مشارکت 
جمعی،  رسانه های  از  استفاده  میزان  مربوطه،  آموزشی  دوره های 
دولت،  کارمندان  به  مردم  اعتماد  میزان  تحصیالت،  سطح  درآمد، 
معنی داری  و  مثبت  رابطه  محلی  و  عمومی  مؤسسات  در  عضویت 
ازنظر آماری وجود دارد. ملکی و همکاران ]22[، در ارزیابی اجرای 
طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجراشده با مشارکت بهره برداران 
نشان داد، وضعیت درآمدزایی  35درصد، عملکرد و هزینه محصوالت 
باغی 10 درصد و  آبی 10 درصد، عملکرد و هزینه محصوالت 
عملکرد تولید علوفه 12 درصد افزایش داشته  است. در همین راستا 
در تحقیقی دیگر تحت عنوان اثرات اقتصادی- اجتماعی فعالیت های 
نتایج حاصل از  دید آبخیزنشینان  بیومکانیکی آبخیزداری از 
تجزیه وتحلیل عاملي نشان داد که اجرای عملیات آبخیزداری توانسته 
است با کنترل سیل و تغذیه آبرفت، آبدهي قنوات را بهبود و سطح 
اراضي کشاورزی و باغي را افزایش دهد؛ هم چنین، اجرای عملیات 
حفاظتي در مراتع، موجب بهتر شدن تراکم پوشش گیاهي و افزایش 
و  اجتماعي  اقتصادي،  اثرات  مهم ترین   .]7[ سطح مراتع شده است 
آبي  مهاباد،  سد  آبخیز  حوزه  آبخیزداري  طرح های  زیست محیطی 
افزایش  و  سیل  وقوع  از  جلوگیري  زراعي،  زمین های  شدن 
بذرافشان  و  حیاتی  تحقیق  نتایج   .]9[ بودند  مردمي  مشارکت های 
]12[، با موضوع ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی اقدامات آبخیزداری 
حوزه بوشکان -بوشهر نشان می دهد که این طرح در کنترل سیالب، 
بهبود وضعیت سفره های آب زیرزمینی و افزایش سطح زیر کشت 
بسیار موفق بوده و در نتیجه آن میزان تولید و درآمد کشاورزان نیز 
افزایش یافته است. در تحقیقی دیگر نتایج به دست آمده نشان داد، از 
اجراي پروژه های منابع طبیعی در این حوزه در  دیدگاه ذینفعان، 
افزایش تولیدات کشاورزي ازجمله تولید علوفه در سطح حوزه به 
میزان 53 درصد و افزایش تولیدات دامی در حدود69  درصد تأثیر 
مثبتی داشته است. از جنبه زیست محیطی، کنترل سیالب و عوارض 
این عملیات در  جانبی آن از مهم ترین دستاورد این طرح ها است. 
کاهش تعداد سیالب و خسارات سیل تأثیر مثبتی داشته است و به 
اکبرزاده و   .]21[ بوده است  مؤثر  میزان 70 درصد در کاهش سیل 
اثرات  ارزیابی  عنوان  تحت  موردی،  مطالعه  یک  در   ]3[ همکاران 
سازه های آبخیزداری بر روی کنترل سیالب نشان دادند که با اجرای 
مکانیکی  عملیات  مترمکعب   249000 حجم  به  سازه   144 شدن 
آبخیزداری اجرا و حجم مخزن حدود 2200000 مترمکعبی با احداث 
سازه های سنگی و مالتی و سدهای خاکی ایجادشده؛ لذا این حجم 
می تواند به همان مقدار آب را ذخیره کند و زمان تمرکز را افزایش 
دهد و در نهایت ساالنه بیش از 6 میلیون مترمکعب سیل را کنترل 
پروژه های  اقتصادی  ارزیابی  در   ،]6[ بهشتی  و  بلوردی  می کند. 
آبخیزداری حوزه آبخیز سد شهرستان بافت به این نتیجه رسیدند که 

و  بوده  منطقه  در  اقتصادی  توجیه  دارای  کاماًل  آبخیزداری  عملیات 
اثرات آن شامل بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران، توسعه باغات 
و افزایش تولید در واحد سطح بوده است. محمدی فر و همکاران 
ایزد  سد  آبخیزداری  بیولوژیک  پروژه های  اقتصادی  اثرات   ،]26[
که  بود  آن  گوبای  نتایج  قراردادند.  ارزیابی  مورد  را  آباده  خواست 
نسبت سود به هزینه با نرخ تنزیل 12 درصد برای کپه کاری، 4/6 و 
برای بذرپاشی 62/19 به دست آمد. از آن جا که درآمدهای پروژه های 
این  اجرای  لذا  بیش تر است  از هزینه آن  بیولوژیک صورت گرفته 
پروژه ها اقتصادی بوده و یکی از اهداف مهم اجرای این عملیات که 
ایجاد اشتغال و درآمد می باشد را تأمین می کند. فتاحی و همکاران 
آبخیز  بند خاکی شماره دو سیبک در حوزه  اقتصادی  اثرات   ،]10[
بودجه بندی،  روش  از  استفاده  با  را  فریدون شهر  شهرستان  سیبک 
مورد  تفرجگاهی  ارزش گذاری  هم چنین  و  جایگزین  هزینه  روش 
مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی این سازه بیش 
از یازده میلیارد ریال و ارزش جاری ساالنه آن بیش از ده میلیارد 
اقتصادی  اثرات  بررسی  می باشد.  سازه  این  مفید  عمر  طی  ریال 
آبخیز دوآب شیروان نشان  آبخیزداری در حوزه  اجتماعی عملیات 
داد که بین متغیرهاي سن، سطح زیر کشت، میزان تأثیر مثبت عملیات 
بر روي وضعیت اراضي، رضایت از انجام عملیات، دریافت وام و 
آگاهي،  مشارکت،  به  نسبت  روستائیان  نگرش  اعتباري،  تسهیالت 
میزان اعتماد به افراد مختلف و آینده نگری با متغیر اجراي عملیات 
آبخیزداري رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ]2[. مهدی پور و 
همکاران ]23[ در تحقیقی اثربخشی عملیات بیولوژیکی و مکانیکی 
دربند خاکی الله زار در استان کرمان را ارزیابی کردند. بر اساس نتایج 
تلفات و فرسایش خاک منطقه پس از اجرای طرح به میزان 92/18 
تن در هکتار و خسارت ناشی از وقوع سیل در حدود 89/27 درصد 
زیر کشت محصوالت باغی و  سطح  هم چنین  است.  کاهش یافته 
زراعی محلی از 2090 هکتار به 2900 هکتار رسیده و اجراي طرح ها 
دهد.  افزایش  درصد   2/38 حدود  را  محلی  افراد  اشتغال  توانسته 
ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات و فعالیت های آبخیزداری 
)استان  تربت حیدریه  شهرستان  در  کامه  حـوزه  در  شده  انجام  
خراسان( توسط محمدی و همکاران ]25[ نشان داد که بر اساس نرخ 
بازده داخلی و ارزش خـالص کنـونی تولیـدات کـشاورزی، اجـرای 
طرح های آبخیزداری دارای اثرات مثبت بوده و توجیه اقتصادی را 
برای عملیات آبخیزداری به همراه دارد . رحیمی و همکاران ]28[، 
در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز 
کاهش  باعث  توانسته  آبخیزداری  اقدامات  که  دادن  نشان  کرد،  دژ 
معکوس شدن  موجب  از طرفی  و  رواناب سطح شود  و  فرسایش 
روند مهاجرت و برگشت ساکنین بومی به منطقه شده است. کریمی 
و همکاران ]17[، در یک مطالعه موردی، ارزیابی طرح های بیولوژیک 
بر بهره برداری روستایی شهرستان ماهنشان مورد بررسی قرار می دهد 
افزایش  در  پروژه ها  اجرای  بهره برداران،  ازنظر  داد  نشان  نتایج  و 
روابط و مشارکت و هنجارهای اجتماعی تأثیر قابل توجهی داشته و 



سال نهم- شماره 34- پاییز 701400 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

در  مشارکت  و  شغلی  فرصت  افزایش  مهاجرت،  کاهش  بر 
در یک   ]8[ دراسنا  است.  بوده  مؤثر  کمی  حد  در  تصمیم گیری ها 
مطالعه موردی، اثرات زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی پروژه های 
مدیریت حوزه آبخیز منطقه ای در ماداگاسکار به نام تسیازو مپانیریرا1 
مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نتایج مطالعه خود این پروژه را 
اقتصادی موفق  در سه زمینه کشاورزی، زیست محیطی، اجتماعی- 
ارزیابی کرده و مهم ترین دالیل آن را مشارکت عمومی، مجاز شدن 
روستاییان به نهال کاری در اراضی دولتی و ایجاد اطمینان متقابل میان 
مسئوالن پروژه و مردم محلی می داند. در تحقیقی دیگر تحت عنوان 
اثرات اجتماعی طرح مدیریت جامع منابع طبیعی، یافته های قسمت 
بر  بهره برداران، طرح مذکور  دیدگاه  از  که  داد  نشان  پژوهش  کمی 
به  مربوط  شاخص های  و  انسانی  توسعه  اجتماعی  شاخص های 
اراضی منطقه تأثیرگذار و بر مسائل جمعیت شناختی بدون تأثیر بوده 
است ]4[. سطح مشارکت های مردم محلی سبب توفیق یا عدم توفیق 
طرح های آبخیزداری می شود ]27[. ارزیابی تأثیر اقتصادی مدیریت 
هزینه  نسبت  که  داد  نشان  مته-سنگ  آبخیز  حوزه  در  آبخیزداری 
اقتصادی،  توجیه  بر  عالوه  و  است   1/03 برابر  طرح  این  به فایده 
اجرای آن با در نظر گرفتن مشارکت فعال مردم منطقه، اثراتی چون 
گیاهی،  پوشش  و  تولید  افزایش  بیکاری،  کاهش  مهاجرت،  کاهش 
افزایش دام ها، افزایش مقدار آب در منابع آبی، افزایش سطح اراضی 
زراعی و باغی و بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان منطقه را به دنبال 
داشته است ]16[. نتایج بررسی حشمتی و همکاران ]13[ در تحقیقی 
تحت عنوان ارزیابی پروژه های آبخیزداری در حوزه رزین کرمانشاه 
ایجاد محدودیت در چرا، تغییر در منابع آب و عدم  نشان داد که 
در  استفاده از نظرات ساکنین محلی مهم ترین دالیل عدم استقبال 
پروژه های اجرایی منابع طبیعی بود است. هدف از انجام این تحقیق 
و  طبیعی  منابع  پروژه های  اجتماعی  اقتصادی-  شناخت اثرات 
آسوران-  حوزه  ساکنین  مشارکت  میزان  تأثیر  تحت  آبخیزداری 
جاشلوبار شهرستان مهدیشهر می باشد. به عبارت دیگر بررسی میزان 
شده در منطقه بر فعالیت های  اثرگذاری عملیات طرح های اجرا 
بهره برداران حوزه مانند افزایش تولید محصوالت، اشتغال، مهاجرت 
و مشارکت مدنظر می باشد زیرا اکثر صاحب نظران توسعه اجتماعی- 
اجتماعی و  و  اقتصادی  اقتصادی معتقد هستند که شناخت عوامل 
سیستم  پایداری  در  طبیعی  منابع  طرح های  در  مشارکت  وضعیت 
و  طبیعی  منابع  پروژه های   .]24[ است  مؤثر  آن ها  از  بهره برداری 
آبخیزداری به شکل هدفمند و کمی با توجه به پارامترهای مهم و 
اساسی در برگیرنده اهداف مشخص است و باید مورد ارزیابی قرار 
گیرد؛ این اثرات در واقع چشم اندازی از فعالیت های انسان بوده و 
شناخت آن ها می تواند نقاط ضعف و قوت برنامه ها را نشان دهد. این 
امر منجر به هدفمند و قانونمندتر شدن این برنامه ها در نقاط مختلف 
در  اقتصادي  و  اجتماعی  اثرات  شناخت  اساس  این  بر  می شود. 
روستایی آرتد شهرستان مهدیشهر )که به عنوان یک نمونه در استان 

1 Tsiazompaniry

سمنان موردبررسی قرارگرفته است( این امکان را به وجود می آورد 
که به نقد و بررسی اثرات اجتماعی- محیطی طرح های منابع طبیعی 
)بیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیک و ...( و تأثیر این نوع فعالیت ها در 
منابع تولید، ایجاد اشتغال، مهاجرت، عوامل فرهنگی، رشد جمعیت، 
بپردازد.  و...  سیل  کاهش  گیاهی،  پوشش  بهبود  رسوب،  کاهش 
کلیه  که  است  طبیعی، ضروري  منابع  در  مدیریت  تقویت  به  منظور 
پروژه های همگانی که توسط دولت ها به اجرا در می آیند از جنبه های 
مختلف تجزیه و تحلیل گردند. این پروژه ها باید به طور موردي به 
وسیله متخصصان و دانشمندان رشته های مختلف علمی مربوط به 
به  پیامدهایی  چنین  کامل  شناخت  بی تردید،  شوند؛  بررسی  آن ها 
دالیل درازمدت بودن و هم چنین دشواري خاص برخی از آن ها کار 
آسانی نخواهد بود. به منظور موفقیت در ساخت، نگهداري و توسعه 
مشخص  زمینه  در  مطالعاتی  اجراي  آن ها،  بهتر  مدیریت  و  طرح ها 
کردن آثار و پیامدهاي ناشی از اجراي این طرح ها امري ضروري به 
با توجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و تدوین  نظر می رسد. 
بنیادي  به عنوان ضرورتی  پایدار  بهره برداری  و  راهبردهاي حفاظت 
دنبال  زیر  اهداف  تحقیق  این  در  می گردد.  احساس  پیش  از  بیش 

می شود:
 در مرحله ی اول شناسایی و تحلیل میزان اثرات طرح های 	

منابع طبیعی اجرا شده از نوع بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی بر 
زندگی ساکنین روستایی آرتد شهرستان مهدیشهر؛

  در مرحله ی دوم شناسایی راهکارهاي مؤثر در اثربخشی 	
موردمطالعه  روستایی  در  شده  اجرا  آبخیزداري  طرح های  مثبت 

خواهد بود.
 منابع طبیعی 	 اثرات طرح های  در مرحله ی سوم شناسایی 

بر عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین روستایی موردمطالعه 
خواهد بود.

مواد و روش ها
و  طبیعی  منابع  اجرایی  پروژه های  ارزیابی  پژوهش،  این  در 
 1398 تا   1378 سال  از  که  جاشلوبار  آسوران-  حوزه  آبخیزداری 
شامل عملیات مکانیکی )بندهای خاکی، سنگ و مالتی، گابیون و 
...(، بیومکانیک )کنتور فارو، پیتینگ و ...( و بیولوژیک )کپه کاری، 
بذرپاشی، حفاظت و قرق و ...( اجرا شده؛ بررسی و در نهایت میزان 
مهدی شهر  شهرستان  گرفت.  قرار  موردتوجه  پروژه  این  موفقیت 
یکی از شهرستان های استان سمنان واقع در شمال ایران است. این 
شهرستان در شمال غربی استان سمنان واقع شده و شهر مهدیشهر 
مرکز آن است. جامعه مورد مطالعه روستایی آرتد از توابع شهرستان 
فاصله  در  است،  روستایي  آرتد  می باشد.  سمنان  استان  مهدیشهر، 
حدود 50 کیلومتري شمال سمنان و مرکز استان سمنان قرار دارد. 
25 کیلومتری  در  آرتد  آب وهوای  خوش  و  ییالقي  زیبا،  روستاي 
استان  در  شهمیرزاد  بخش  کیلومتری   18 و  مهدیشهر  شهرستان 
سمنان قرار دارد )شکل 1(. این روستا از روستاهای دهستان چاشم 
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تابستان  دارای آب و هوایی معتدل و کوهستانی در فصل  است و 
متنوع  میوه های  با  متعدد  باغات  و  کشاورزي  اراضي  وجود  است. 
تابستاني در این روستاي کوچک، گردشگران زیادي را در این فصل 
زردآلو،  مانند  باغي،  محصوالت  تولیدات  مي کشاند،  خود  به سوی 
 ... و  سیب  اخته،  ذغال  گیالس،  گردو،  آلبالو،  شهمیرزادي،  آلوي 
از جمله محصوالت باغي در این روستا است )مشاهدات میدانی(. 
پژوهش حاضر، در دو بخش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و مطالعه 
پژوهش  نیاز  مورد  میدانی  اطالعات  است.  رسیده  انجام  به  میدانی 
در دو بخش کمی و کیفی به کمک مشاهدات میدانی و گردش در 
روستاها، پرسشنامه و مصاحبه های عمیق جمع آوری گردید. پس از 
تهیه سؤاالت، پرسشنامه تهیه گردید و روایی صوری و محتوایی آن 
به کمک چند نفر از اساتید، متخصصین و اعضای شورای اسالمی 
روستاهای محدود پژوهش بررسی گردید و اصالحات و پیشنهاداتی 
پنج  طیف  به  توجه  با  پرسش   30 تعداد  اساس  این  بر  شد.  انجام 

ارزشی لیکرت )از خیلی کم:1 تا خیلی زیاد: 5( آماده شد.

شکل 1. موقعیت حوزه و روستای مورد مطالعه )آرتد( در سطح 
استان سمنان و شهرستان مهدیشهر

برای سنجش پایایی پرسشنامه از دو روش آزمون آلفای کرونباخ1 
 30 تعداد  با  پیش آزمون،  انجام  با  شد؛  استفاده  هالف2  اسپلیت  و 
پرسشنامه، میزان آلفای کرونباخ 0/873 و اسپلیت هالف 0/803 به 
دست آمد که نشانگر پایایی ابزار سنجش پژوهش بود. جامعه آماری 
است  جمعیت  نفر   86 با  آرتد  روستای  دائمی  ساکنین  کلیه  شامل 
)مرکز سرشماری ایران، 1395(. با استفاده از فرمول کوکران )رابطه 

1( تعداد نمونه الزم برای تحقیق 74 نفر محاسبه شد.
رابطه )1(:

=74
N= جامعه آماری
n= نمونه آماری

1. Cronbach’s Alpha
2. Split-Half Coefficient

Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 95 
درصد برابر 1/96 است.

P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است و برابر 0/5 در 
نظر گرفته  شده است.

q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند.
d= مقدار خطا برابر با 0/05 است.

روستا  هر  در  متناسب  نمونه  انتخاب  برای  تصادفی  روش  از   
استفاده شد، سپس طی چند مرحله به منطقه مراجعه شد و پرسشنامه 

تکمیل گردید )جدول 1(.
برای تحلیل کیفی داده ها، از فن تدوین نقشه ذهنی استفاده شد 
]3[. برای بخش کمی، از روش تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی 
استفاده شد. برای اطمینان از مناسب بودن داده برای تحلیل عاملی، 
باید ماتریس همبستگی های پایه تحلیل عاملی، در جامعه باید برابر 
صفر نباشد که به منظور بررسی برقراری این شرط، از آزمون بارتلت 
استفاده شد. پس از بررسی گویه های )متغیرهای( مربوط به هر عامل 

و بار عاملی آن ها، عامل های شناسایی شده نام گذاری گردید.

جدول 1: حجم نمونه مورد نیاز در روستای آرتد
تعداد پرسشنامه نام روستا

پیش آزمون
حجم جامعه 
آماری )نفر(

حجم نمونه )نفر(

308674آرتد
8674-جمع کل

نتایج و بحث
توزیع فراوانی و میانگین گروه سنی پاسخگویان در جدول زیر 
آورده شده است. بر اساس این نتایج میانگین سنی کل نمونه آماری 
42/54 سال است. حداکثر سن پاسخگویان، 72 سال و حداقل آن 

17 سال است )جدول 2(.

جدول 2: توزیع فراوانی و میانگین گروه سنی پاسخگویان در 
کل نمونه آماری

حداکثرحداقلمیانگین سنیدرصدفراوانیگروه سنی
1824/32کم تر از 30 سال

42/541772

40-311621/62
50-411925/67
60-511216/21
70-6179/45

22/7بیش تر از 71
 40/54 و  مردها  آماری  نمونه  درصد   59/45 جنسیت  لحاظ  از 
آماری  نمونه  بین  در  تأهل  می دهند. وضعیت  تشکیل  زن ها  درصد 
نیز نشان می دهد که 67/56 درصد متأهل و 32/43 درصد مجردند 

)جدول 3(.
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جدول 3: جنسیت و وضعیت تأهل
تأهلجنسیت

متأهلمجردزنمرد
44302450

فراوانی )درصد(فراوانی )درصد(
59/4540/5432/4367/56

با 37/83  دیپلم  زیر  آماری  نمونه  بین  در  بیش ترین سطح سواد 
بود  با 4/05 درصد  باالتر  درصد و کم ترین فوق لیسانس و مدارک 

)جدول 4(.

جدول 4: سطح سواد نمونه آماری
فوق لیسانس و باالترلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

28256123
37/8333/788/116/214/05

اجرا  در  ساکنین  همکاری  و  مشارکت  دالیل  زیر  جدول  در 
پروژه های منابع طبیعی ارائه  شده است؛ بر این اساس بیشترین دالیل 
همکاری و مشارکت در بین ساکنین روستای آرتد با 41/89 درصد، 
باغی و کشاورزی(  )تولید علوفه، محصوالت  تولید  افزایش  جهت 
پروژه های  اجرای  در  مشارکت  با  جدید  درآمدی  منبع  ایجاد  و 
بیولوژیک و مکانیکی است؛ در اولویت دوم حفاظت از منابع پایه 
تولید )آب وخاک( با 21/62 درصد؛ در اولویت سوم مواردی شامل 
جلوگیری از خسارت و آسیب سیل به باغات، اراضی و محصوالت 
)سایر   ... و  خاکی  پشت بندهای  آبی  منابع  از  استفاده  کشاورزی، 
موارد( با 17/56 درصد و در اولویت چهارم و پنجم اخذ سند قرارداد 
ماده 3 قانون حفاظت )مالکیت بر اعیان احداثی( و کمک به دولت 
در اجرای برنامه های در راستایی حفاظت از آب وخاک به ترتیب با 

10/81 و 8/10 درصد قرار گرفته است )جدول 5(.

جدول 5: دالیل مشارکت و همکاری ساکنین بومی در اجرای 
پروژه های منابع طبیعی

دالیل مشارکت و همکاری ساکنین بومی در اجرای 
درصدفراوانیپروژه های منابع طبیعی

اخذ سند قرارداد ماده 3 قانون حفاظت )مالکیت بر 
810/81اعیان احداثی(

حفاظت از منابع پایه تولید )آب وخاک( با حذف 
1621/62شخم ساالنه زمین

3141/89تولید و ایجاد منبع درآمد جدید
کمک به دولت در اجرای برنامه های در راستای 

68/10حفاظت از آب وخاک

سایر موارد )جلوگیری از خسارت و آسیب سیل به 
باغات، اراضی و محصوالت کشاورزی، استفاده از 

منابع آبی پشت بندهای خاکی و ...(
1317/56

 
به منظور دستیابی به اطالعات ساکنین روستا در خصوص همکاری 
و مشارکت در پروژه های منابع طبیعی تعدادی سؤال طراحی شد که 

نشان داد که بیش ترین دسترسی ساکنین به اطالعات در خصوص 
مشاهده  طریق  از  طبیعی  منابع  طرح های  در  مشارکت  و  همکاری 
برنامه های تلویزیونی و گوش دادن به برنامه های رادیویی و شرکت 
در کالس های آموزشی بر گذار شده توسط تسهیل گران به ترتیب با 
31/08 و 20/27 درصد، به دست آمد؛ و کم ترین آن مربوط به مطالعه 
 4/05 با  طرح  مجریان  از  یادگیری  و  ترویجی  آموزشی-  نشریات 

درصد است )جدول 6(.

جدول 6: دستیابی ساکنین روستا به اطالعات، در خصوص 
مشارکت و همکاری در طرح های منابع طبیعی

دستیابی ساکنین روستا به اطالعات، در خصوص 
مشارکت و همکاری در طرح های منابع طبیعی

درصدفراوانی

شرکت در کالس های آموزشی بر گذار شده توسط 
تسهیل گران

1520/27

34/05مطالعه نشریات آموزشی- ترویجی
34/05یادگیری از مجریان طرح

68/10بازدید سایر طرح های مشارکتی
45/40مطالعه طرح مطالعاتی

1418/91ارتباط با کارشناسان منابع طبیعی
مشاهده برنامه های تلویزیونی و گوش دادن به 

برنامه های رادیویی
2331/08

68/10سایر موارد ).…(

به منظور دستیابی به نتایج روشن تر، ابتدا نگرش سنجش ساکنین 
و سپس نتایج تحلیل عاملی که برای خالصه کردن متغیرها صورت 
پژوهش،  به هدف های  دستیابی  راستای  در  ارائه شد.  است،  گرفته 
مقایسه نگرش ساکنان روستای آرتد متغیرهای از نوع استراتژی ها، 
عوامل  اقتصادی،  مشوق های  دینی،  آموزه های  فرهنگ سازی، 
اجتماعی و عوامل فردی در طیف لیکرت با پنج سطح خیلی کم تا 
خیلی زیاد مقایسه شده است )جدول 7( ]3[. در ارائه گویه ها، ابتدا 
عوامل اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در دومین گروه 
با مشارکت در طرح های منابع  ارتباط  اقتصادی در  گویه ها، عوامل 
طبیعی و آبخیزداری سنجیده شد. در سومین گروه گویه ها، عوامل 
فردی مرتبط با آموزش مردم، عالقه مندی در ارتباط با مشارکت در 
اجرای طرح های منابع طبیعی موردبررسی قرار گرفت. در چهارمین 
گروه گویه ها، عوامل محیطی شامل فاصله اجرای طرح، راه دسترسی 

موردبررسی قرار گرفت )جدول 8(. 

جدول 7: طبقه بندی مقیاس ها

1- امتیاز
1/49

 -1/5
2/49

 -2/5
3/49

 -3/5
4/495 -4/5

خیلی مقیاس
خیلی زیادمتوسطکمکم

زیاد
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گویه های  از  یک  هر  مورد  در  ساکنین  نگرش  نتایج،  اساس  بر 
چهارگانه تفاوت قابل توجهی را نشان داد. در خصوص گویه اول که 
در ارتباط با عوامل اجتماعی- فرهنگی و استراتژی های به کار گرفته 
 شده در خصوص مشارکت در طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری 
نشان داد که ادارات منابع طبیعی در حال حاضر از استراتژی مناسبی 
برای جلب مشارکت روستاییان برخوردار نمی باشند )نگرش: کم(؛ 
برای جلب مشارکت روستاییان تسهیل گران می توانند نقش مؤثری 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  پروژه ها  اجرای  در  مشارکت  جلب  در 
از طرفی فرهنگ سازی در خصوص  باشند )نگرش: زیاد( و  داشته 
دینی  آموزه های  و  مساجد  جمعی،  رسانه های  طریق  از  مشارکت 
بهبود  را  پروژه ها  این گونه  در  مشارکت  بستر  حدودی  تا  می تواند 

بخشید )نگرش: متوسط(.
سنجش نگرش ساکنین روستای موردمطالعه، در خصوص گویه 
در طرح های  مشارکت  بر  مؤثر  اقتصادی  عوامل  عنوان  دوم، تحت 
منابع طبیعی و آبخیزداری نشان داد که مشارکت روستایان در تأمین 
هزینه و احداث بندهای سنگ و مالتی، خاکی و ...، خرید بذر و نهال 
محدود بوده است )نگرش: کم( و در نهایت تأمین هزینه این پروژه تا 
حد زیادی توسط ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده است 
)نگرش: زیاد(؛ استفاده از مشوق های اقتصادی از طرف ادارات منابع 
طبیعی و آبخیزداری می تواند موجب جلب مشارکت در اجرای این 
نشان  پرسشنامه  نتایج  نهایت  در  متوسط(.  )نگرش:  شود  پروژه ها 
و  سنگ  خاکی،  بندهای  )احداث  پروژه ها  این  اجرای  که  می دهد 
مالت، بذرکاری، نهال کاری و ...( توانسته تا حدودی موجب بهبود 
سطح درآمد و به تبع آن بهبود سطح زندگی در بین ساکنین روستای 

آرتد گردد )نگرش: متوسط(.

سنجش نگرش ساکنین روستای آرتد در رابطه با گویه سوم تحت 
نشان  مذکور  پروژه های  در  مشارکت  بر  مؤثر  فردی  عوامل  عنوان، 
داد که میزان عالقه مندی، میزان اطالع از طرح های مدیریت جامع، 
یکدیگر  از  تأثیرپذیری  و  گروهی  کارهای  در  فرد  مشارکت  میزان 
)نگرش:  است  بود  مشارکت یک شخص  میزان  بر  مؤثر  عوامل  از 
متوسط( و تقویت عوامل فردی مذکور بر میزان مشارکت می تواند 
نشان  ساکنین  نگرش  سنجش  نتایج  طرفی  از  گذارد؛  مثبت  تأثیر 
مکانیکی،  پروژه های  مکان یابی  و  اجرا  در  مشارکت  میزان  می دهد 
اما  کم(  )نگرش:  نیست  مناسب  نهال کاری  و  بذرکاری  پروژه های 
در خصوص مشارکت در پروژه های قرق تا حدودی ادارات منابع 
کنند  جلب  را  روستایان  مشارکت  توانسته اند  آبخیزداری  و  طبیعی 

)نگرش: متوسط(.
مؤثر  محیطی  عوامل  با  ارتباط  در  که  گویه چهارم  در خصوص 
نتایج سنجش نگرش  است  منابع طبیعی  بر مشارکت در طرح های 
ساکنین نشان داد که فاصله اجرای طرح تا روستای محل سکونت، 
میزان  بر  طرح  اجرای  برای  اختصاص یافته  اراضی  و  دسترسی  راه 
طرفی  از  و  متوسط(  )نگرش:  است  بود  مؤثر  روستاییان  مشارکت 
تأمین آب پروژه های نهال کاری، بذرکاری و ... تا حد زیادی بر میزان 
زیاد(؛  )نگرش:  است  بوده  مؤثر  پروژه ها  این  اجرای  در  مشارکت 
در نهایت نتایج سنجش نگرش در بین ساکنین روستای آرتد نشان 
می دهد که اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری تا حدودی 
توانسته میزان سیل و فرسایش را در این منطقه کنترل کند )نگرش: 
متوسط( و در نهایت عملیات مکانیکی و بیولوژیک در منطقه تا حد 
زیادی موجب بهبود پوشش گیاهی و به تبع آن چشم اندازه منطقه 

شده است )نگرش: زیاد(.

جدول 8: گویه های موجود در راستایی سنجش و نگرش ساکنین روستای آرتد
نگرش ساکنین روستای آرتد

نگرشمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمسؤاالتنگرشمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمسؤاالت
گویه سوم: عوامل فردیگویه اول: عوامل اجتماعی- فرهنگی

ادارات منابع طبیعی از 
استراتژی های مناسب جهت 

جذب روستاییان در طرح های 
مشارکتی بر خوردارند

کم24/345/98/113/58/12/35
تأثیرپذیری سایر بهره برداران 

و افراد روستا از شما در 
حل مسائل و مشکالتشان

متوسط16/22318/924/317/63/04

با مشارکت در طرح های 
منابع طبیعی افراد فرصت 
پذیرفتن چالش نوآوری را 

دارند.

متوسط16/218/910/837/816/23/18

میزان مشارکت شما در 
کارهای گروهی، انجام 

طرح های عمرانی، جلسات 
هم اندیشی و ...

متوسط20/314/917/632/414/93/06

فرهنگ سازی مشارکت در 
طرح های منابع طبیعی از 
مهم ترین عوامل مؤثر در 

بحث مشارکت است

میزان مشارکت بهره بردار در متوسط17/614/910/833/8233/29
کم28/441/924/35/4262/06شناسایی منطقه اجرای طرح

تسهیل گران ادارات منابع 
طبیعی تأثیر زیادی بر میزان 

مشارکت دارند
میزان مشارکت بهره بردار در زیاد10/814/98/137/828/43/58

کم2337/831/14/14/12/28اجرای طرح

آموزه های دینی و مساجد 
از عوامل مؤثر بر میزان 

مشارکت
میزان مشارکت در نظارت و متوسط16/221/612/228/421/63/17

کم25/740/528/44/11/42/14اجرای پروژه نهال کاری
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نتایج آزمون )KMO(1 نشانگر مناسب بودن داده ها برای تحلیل 
عاملی بود )جدول 9(. نتایج آزمون برابر با 0/960 بود که بزرگ تر 
از 0/7 و مقدار بارتلت آن کم تر از 0/05 است که نشان داد تحلیل 

عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است.
بررسی  به  نسبت  ساکنان  دیدگاه  سنجش  در  عاملی  تحلیل  در 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  پروژه های  اجتماعی  اقتصادی-  اثرات 
تحت تأثیر میزان مشارکت ساکنین حوزه آسوران- جاشلوبار، ابتدا 
30 متغیر وجود داشت که به 2 عامل رسید؛ در نمودار سنگ ریزه ی 
مقدار ویژه را در هر یک از مؤلفه های استخراج شده را نشان می دهد 
که چون از بزرگ ترین مقدار ویژه شروع می شود همواره یک نمودار 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

نزولی است. مقدار ویژه با استخراج عامل های بعدی به سرعت افت 
می کند. مقدار ویژه عامل سوم کم تر از یک است. در واقع از عامل 
سوم به بعد تغییر محسوسی در نمودار سنگریزه ی نمی شود و مقدار 

ویژه مؤلفه های سوم به بعد همه کم تر از 1 می شود )شکل 2(.

جدول 9: بررسی مناسب بودن متغیرها برای تحلیل عاملی در 
روستای آرتد

آزمون بارتلتآزمون کی.ام. او.ابعاد

0/9600/00نگرش ساکنان روستاهای آرتد

فرهنگ سازی توسط 
رسانه های جمعی از عوامل 
مؤثر در طرح های مشارکتی 

ادارات منابع طبیعی

میزان مشارکت در نظارت و متوسط12/217/610/835/124/33/41
کم21/641/9238/15/42/33اجرای پروژه بذرکاری

گویه دوم: عوامل اقتصادی

میزان مشارکت در نظارت و 
متوسط18/916/217/632/414/93/08اجرای پروژه قرق

میزان مشارکت در نظارت و 
اجرای پروژه بندهای خاکی، 

سنگ و مالتی و...
کم28/443/225/71/41/42/04

مشارکت در تأمین و 
گویه چهارم: عوامل محیطیکم31/144/617/65/41/42/01خرید نهال

مشارکت در تأمین و خرید 
کم25/747/316/28/12/72/14بذر

تا چه اندازه اراضی 
اختصاص یافته به بهره بردار 
جهت اجرای طرح مستعد 

هستند

متوسط16/221/631/120/310/82/87

مشارکت در احداث و 
تأمین هزینه بندهای خاکی، 

سنگ و مالتی و ...
کم21/637/824/39/56/82/41

تا چه اندازه فاصله اجرای 
طرح تا روستا بر میزان 
مشارکت روستاییان اثر 

گذار است

متوسط14/917/610/829/7273/36

مشارکت در تأمین هزینه 
اجرای طرح تا حد زیادی 
توسط ادارات منابع طبیعی 

تأمین شده

زیاد5/46/810/841/935/13/94
تا چه اندازه تأمین منابع 
آبی بر میزان مشارکت 
روستاییان اثرگذار است

زیاد8/114/917/639/220/33/58

مشوق های اقتصادی توسط 
ادارات منابع طبیعی تا حد 
زیادی بر میزان مشارکت 

روستاییان در طرح های اجرای 
مربوطه مؤثر بوده است.

متوسط13/516/218/932/418/93/27

تا چه اندازه راه دسترسی 
به محل اجرای پروژه بر 
میزان مشارکت اثرگذار 

بوده است

متوسط14/920/320/344/602/94

اجرایی طرح های مشارکتی 
ادارات منابع طبیعی 

موجب بهبود سطح درآمد 
روستاییان شده است

متوسط18/921/616/225/717/63/01
طرح بذرکاری موجب 
بهبود پوشش گیاهی و 
چشم اندازه طبیعی شده

زیاد10/814/98/133/832/43/62

اجرای طرح های مشارکتی 
ادارات منابع طبیعی 

موجب بهبود سطح زندگی 
روستاییان شده است

متوسط14/921/613/528/421/63/20
اجرای پروژه های 

آبخیزداری موجب کاهش 
سیل در منطقه شده

متوسط14/916/228/424/316/23/39

گویه سوم: عوامل فردی
میزان عالقه مندی به اجرای 
طرح های مشارکتی منابع 

طبیعی
متوسط13/512/228/433/812/23/18

اجرای پروژه های 
آبخیزداری موجب کاهش 

فرسایش در منطقه شده
متوسط12/216/210/841/918/93/10 میزان اطالع ساکنین از 

طرح مدیریت جامع منابع 
طبیعی و آبخیزداری

متوسط28/420/310/824/316/22/79
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جدول 11: میزان واریانس هر متغیر نسب به دو مؤلفه اصلی
مؤلفه دوممؤلفه اولمتغیرها

0/9080/341ادارات منابع طبیعی از استراتژی های مناسب جهت جذب روستاییان در طرح های مشارکتی برخوردارند
0/165-0/966با مشارکت در طرح های منابع طبیعی افراد فرصت پذیرفتن چالش نوآوری را دارند.

0/159-0/968فرهنگ سازی مشارکت در طرح های منابع طبیعی از مهم ترین عوامل مؤثر در بحث مشارکت است
0/146-0/954تسهیل گران ادارات منابع طبیعی تأثیر زیادی بر میزان مشارکت دارند

0/1330/970-آموزه های دینی و مساجد از عوامل مؤثر بر میزان مشارکت
0/1360/875فرهنگ سازی توسط رسانه های جمعی از عوامل مؤثر در طرح های مشارکتی ادارات منابع طبیعی

0/9150/284مشارکت در تأمین و خرید نهال
0/9100/350مشارکت در تأمین و خرید بذر

0/9350/257مشارکت در احداث و تأمین هزینه بندهای خاکی، سنگ و مالتی و ...
0/157-0/896مشارکت در تأمین هزینه اجرای طرح تا حد زیادی توسط ادارات منابع طبیعی تأمین شده

مشوق های اقتصادی توسط ادارات منابع طبیعی تا حد زیادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های اجرای مربوطه 
مؤثر بوده است.

0/973-0/130

0/059-0/972اجرایی طرح های مشارکتی ادارات منابع طبیعی موجب بهبود سطح درآمد روستاییان شده است
0/138-0/971اجرای طرح های مشارکتی ادارات منابع طبیعی موجب بهبود سطح زندگی روستاییان شده است

0/064-0/964میزان عالقه مندی به اجرای طرح های مشارکتی منابع طبیعی
0/9580/024میزان اطالع ساکنین از طرح مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری

057/-0/973تأثیرپذیری سایر بهره برداران و افراد روستا از شما در حل مسائل و مشکالتشان
0/130-0/973میزان مشارکت شما در کارهای گروهی، انجام طرح های عمرانی، جلسات هم اندیشی و ...

0/9410/236میزان مشارکت بهره بردار در شناسایی منطقه اجرای طرح
0/9240/267میزان مشارکت بهره بردار در اجرای طرح

0/9320/255میزان مشارکت در نظارت و اجرای پروژه نهال کاری
0/9220/307میزان مشارکت در نظارت و اجرای پروژه بذرکاری

0/105-0/974میزان مشارکت در نظارت و اجرای پروژه قرق
0/9240/235میزان مشارکت در نظارت و اجرای پروژه بندهای خاکی، سنگ و مالتی و...

0/9720/042تا چه اندازه اراضی اختصاص یافته به بهره بردار جهت اجرای طرح مستعد هستند
0/163-0/968تا چه اندازه فاصله اجرای طرح تا روستا بر میزان مشارکت روستاییان اثرگذار است

0/9580/142تا چه اندازه تأمین منابع آبی بر میزان مشارکت روستاییان اثرگذار است
0/267-0/940تا چه اندازه راه دسترسی به محل اجرای پروژه بر میزان مشارکت اثرگذار بوده است

0/164-0/952طرح بذرکاری موجب بهبود پوشش گیاهی و چشم اندازه طبیعی شده
0/170-0/961اجرای پروژه های آبخیزداری موجب کاهش سیل در منطقه شده

0/026-0/978اجرای پروژه های آبخیزداری موجب کاهش فرسایش در منطقه شده

جدول 10: مؤلفه های مؤثر در نگرش مردم نسبت به اثرات 
اقتصادی- اجتماعی پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری تحت 

تأثیر میزان مشارکت

درصد نام مؤلفهتعداد مؤلفه
واریانس

درصد فراوانی 
تجمعی

اثرات اقتصادی- اجتماعی 1
پروژه های منابع طبیعی و 

آبخیزداری تحت تأثیر میزان 
مشارکت ساکنین حوزه است

90/4390/43

عوامل فرهنگی بر میزان مشارکت 2
اثرگذار است

3/7194/14
شکل 2: نمودار سنگ ریزه ای )مقدار ویژه(
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با توجه به ارتباط بین متغیرها و نظر محققان و با استفاده از مبانی 
نظری، مؤلفه های نام گذاری شده و میزان واریانس تبیین شده آن ها 
اجتماعی  اقتصادی-  اثرات  بررسی  به  نسبت  ساکنان  نگرش  برای 
مشارکت  میزان  تأثیر  تحت  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  پروژه های 
ساکنین روستای آرتد محاسبه شد. همان طور که از نتایج مشخص 
است، مؤلفه اول اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه های منابع طبیعی 
درصد  با  حوزه  ساکنین  مشارکت  میزان  تأثیر  تحت  آبخیزداری  و 
فرهنگی  عوامل  دوم  مؤلفه  ولی  می باشد  درصد   90/43 واریانس 
کم تری  واریانس  درصد(   3/71( است  گذار  اثر  مشارکت  میزان  بر 
دارد، مؤلفه اول با بیش ترین وزن اهمیت باالی این موضوع را نشان 
می دهد )جدول 10(. مؤلفه اول با داشتن 28 متغیر بیش ترین درصد 
واریانس و مؤلفه دوم با داشتن 2 متغیر کم ترین درصد واریانس را 

دارد )جدول 11(.
که  است  این  می شود،  دریافت  اخیر  سال های  تجربه  از  آن چه  
مدیریت بر منابع طبیعی تنها به وسیله دولت ها میسر نیست و الزم 
بین  در  طبیعت  با  اصولی  و  علمی  منطقی،  برخورد  فرهنگ  است 
مردم اعم از تصمیم گیران و بهره برداران گسترش یابد تا به دنبال آن 
عرصه های  و  عینی  به صورت  محلی  به ویژه جوامع  مردم  مشارکت 
مشارکت  بر  مؤثر  عوامل   .],205[ شود  احیا  و  حفظ  طبیعی  منابع 
در اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری را در 4 بخش مهم 
اجتماعی،  سرمایه  فرهنگی،  سرمایه  )محیطی(،  بوم شناختی  سرمایه 
که  می شود  تقسیم  )فردی(  انسانی  سرمایه های  اقتصادی،  سرمایه 
به نوعی باهم ارتباط چند سویه دارند. عدم توجه به هریک از این 
عوامل و مؤلفه های آن باعث کاهش انگیزه مشارکت در مجریان و 
عدم موفقیت اجرای طرح منابع طبیعی و آبخیزداری می گردد؛ این 
موضوع در سایر تحقیقات انجام شده در سطح کشور نیز گزارش شده 
است ]11،22 و 14[. بررسی های انجام شده در روستای مورد مطالعه 
مشوق های  از  استفاده  با  حوزه  ساکنین  مشارکت  جلب  داد  نشان 
و  جمعی  رسانه های  دینی،  آموزه های  فرهنگ سازی،  اقتصادی، 
برگزاری کالس های آموزشی از طریق تسهیل گران موجب موفقیت 
سایر  در  موضوع  این  طرفی  از  می شود؛  اجرای  پروژه های  بیش تر 
مناطق کشور نیز گزارش شده است ]1، 18، 27 و 29[. بررسی میدانی 
و پرسشنامه ای حاکی از بهبود سطح درآمد و به تبع آن بهبود سطح 
به عنوان  دیگر  تحقیقات  برخی  در  که  است  حوزه  ساکنین  زندگی 
 .]7 و   22[ است  عنوان شده  طبیعی  منابع  طرح های  اقتصادی  اثرات 
بهبود  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  پروژه های  مثبت  اثرات  مهم ترین 
پوشش گیاهی منطقه، کاهش فرسایش و سیل در منطقه است که در 
برخی تحقیقات دیگر در سطح کشور به عنوان اثرات مثبت پروژه های 

منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان شده است ]22، 3، 23 و 21[.

نتیجه گیری
با توجه به این که یکي از عوامل مؤثر درافزایش میزان مشارکت، 
عوامل اقتصادي می باشند و نتایج تحقیق حاضر نیز مؤید این نکته 

می باشد. به دست اندرکاران و مجریان طرح های آبخیزداري توصیه 
می شود در طراحي و اجراي طرح ها نیازهاي اقتصادي بهره برداران 
را موردتوجه جدي قرار دهند. جلب اعتماد مردم نسبت به مجریان 
طرح ها، از دیگر عوامل مؤثر در افزایش مشارکت بهره برداران می باشد. 
لذا پیشنهاد می شود از روش های مختلف به ویژه شیوه های مشارکت 
دخالت بهره برداران  جویانه )مشورت و نظرخواهي از بهره برداران، 
در تصمیم گیری ها و... ( نسبت به جلب اعتماد بهره برداران در جهت 
افزایش اعتماد آن ها نسبت به مجریان طرح ها اقدامات الزم صورت 
گیرد، زیرا اگر بهره برداران مجریان را از خود بدانند و نسبت به آن ها 
اعتماد داشته باشند، بدون شک اشتیاق آن ها براي مشارکت بیش تر 
خواهد شد. به مجریان و دست اندرکاران طرح ها توصیه می شود، در 
جهت ارتقای کمي و کیفي کالس های آموزشي و ترویجي به ویژه با 
استفاده از روش های مشارکتي و مردم مدارانه اقدامات الزم را انجام 
داده و در جهت جلب توجه بهره برداران به منظور شرکت در کالس ها 

از رسانه های گروهي و انبوهي استفاده نمایند.
در منطقه موردمطالعه به دالیل مختلف ازجمله عدم شناخت از 
اجرای  در  ساکنین  دخالت  عدم  اقتصادی،  مشوق های  نبود  طرح، 
پروژه های  که  است  شده  باعث  مکانیکی  و  بیولوژیک  پروژه های 

اجرای منطقه موردمطالعه از موفقیت نسبی برخوردار باشند.
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Abstract

 Investigating the socio-economic effects of joint natural resources and watershed 
management projects

(Case study of Arted village, Mahdishahr County, Semnan province) 
   

P. Akbarzadeh1 and Sh. Nikoo2

Received: 2020/07/18   Accepted: 2021/08/25

The impact of these projects on local communities is directly correlated with their success rate and 
the success of the project is affected by the participation of local residents. This study was conducted to 
investigate the socio-economic impacts of natural resource and watershed management projects under the 
influence of local indigenous residents of Mahdishahr county (in Semnan province-Iran). The statistical 
n in the quantitative part of the study consists of villagers residing in Artad village. Statistical sample 
size was determined by Cochran formula and 74 questionnaires were analyzed by using a comparison of 
residents' attitude and Factor Analysis method. In the qualitative part, the village council members and rural 
governors were assisted in data analysis and subject mapping and content analysis. Based on the results, 
residents' attitudes toward each of the four items showed a significant difference. The first statement, which 
is related to the socio-cultural factors and strategies used for participation in natural resource and watershed 
management projects indicated that the natural resource departments are currently lacking a proper strategy 
to participation attraction of the villagers (Attitude : Low) ; the project is largely funded by the Department 
of Natural Resources and Watershed Management (Attitude: high) and the participation rate in mechanical 
and biological operations has been poorly evaluated (Attitude: Low). These cases have made these projects 
partially successful. The results of the factor analysis showed that the first factor affecting people's attitude 
toward the socio-economic impacts of natural resource and watershed projects is that the socio-economic 
impacts of these projects are affected by the extent of local residents' participation.  This component has a 
variance of 90.43% which indicates the high importance of participation. 
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