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چکیده
امروزه در برنامههای توسعه کشور ،یکی از ارکان اساسی تأکید و توجه به مؤلفههای زیستتت محیطییی در برنامهههها ای توسعههه اس .ت
ط ب جوت دروم رگیدمه ا ههه هههههه رارق
ی در ارتباط ط
همچنین از نظرنگرش سیستمی در برنامههای توسعه پایدارروستایی ،همه مؤلفهها ا بایستی ی
گیرند ولی یکی از مهمترین مؤلفهها ،شاخص زیست محیطی در برنامهههها ای توسعههه م ممیباش یانع اب .د تتت تتتت بههه اینکههه عدممم توجههه بههه
مؤلفههای زیست محیطی در برنامههای توسعه ،بسیاری از پروژهها با شکست مواجه شده و چالشهای زیادی درمولفه هاییی زیستتت
محیطی ایجادشده است هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش مؤلفهها ای زیستتتمحیطییی درتوسعههه پای حاونراد ییی روس یات ی زوح  ،هه ههه
آبخیز رامه در استان سمنان میباشد .بدین منظور پرسشنامهای تدوین وبا استفاده ازفرمول کوکران ،حجم نمونه نمونه بههه تع داد 001
ل گردیددد .ب ار ییی طبقههه
پرسشنامه ازسرپرستان خانوار و عالوه برآن بمنظور نظرسنجی ازمسئولین ذیربط به تعداد  20پرسش مان ههه تکمیل ل

بندی وتجزیه وتحلیل دادهها واطالعات ازنرم افزار  ،SPSSو جهت بررسی رابطه بین متغیرهاواولویتتت بندییی آن دم زا اه لل للل AHP
ی ناحیههه م رو ددد
استفاده شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفههای زیست محیطی و توسعه پایدار ن حاو ییی روس یات ی ی
مطالعه رابطه معناداری وجود داشته که توجه ویژه مسووالن در این بخش را میطلبد ،همچنین مشخص شد که در ب نی قابلیتتتهاییی
ارزیابی منتخب دار ،قابلیت کشت گیاهان دارویی بیشترین اهمیت را در این منطقه دارا میباشد .در پایان نیز پیشنهاداتی جهت برنامه
ریزی بهتر و براي توسعه پایدار روستاهایی که در منطقه حوضه آبخیز رامه قرار دارند ،آورده شده است.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،نواحی روستایی ،مؤلفههای زیست محیطی ،حوزه آبخیز رامه ،استان سمنان.

( -1نویسنده مسئول) al_estelaji@yahoo.com
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مقدمه
ی ماا
ت بههه مس لعفرادیاپانری ی ی
یشود و راه ج اذ ببب دیگر ييي نسبت ت
توسعه پایدار در عرصهی سیاسی ایدهای جدید تلقی م 
ی باا مقتض ای تتت
یباشد؛ هر چند ،از گذشتههای دورمردم بومی در سرتاسرجهان روش وتدبیرمناسب ب ار ييي هم گنها ی ی
م
ک و اجرایی،،
محیط زیست را درعمل بکار بردهاند (حسن پور .) 12 :6931 ،درمقیاس جهانی و در حوزههای آکادمیک ک
ح
یشود ،در حال افزایش است .این عالقهی فزایندهه بههه همههه س وط ح ح
توجه شدید به مفهومی که توسعه پایدارخوانده م 
جامعه نیز تسري یافته وهمگان بدرستی دریافتهاند که بدون این نیاز بنیادي ،بسیاري از تالشها قادر نخواهد بود تاا باا
ظرفیت کامل ،به نتیجه مطلوب برسد . (Charis & Herman,1997,107- 108).دردس دیاپ هعسوت هب یبایت ا دشر ،ر     
اقتصادی وحمایت ازمحیط زیست را حداقل تا حدودی باید فعالیتهای مکمل دانست .یکی ازمحاسن طرح توس هع

پایدارهمین مکمل دانستن ابعاد مختلف توسعه است و ازاینروست که گفته میشود " ،رویکرد کل گرایانه درتوس هع
پای ع همه هب هچراپکی شرگن ،راد و  یداصتقا ،یعامتجا لما و تسیز بلط ار یطیحم      

       

        

یکند    " (ب یرد   
م مم 

وافتخاری ) 1382،32 ،همچنین شاخصهای توسعه ،عمدهترین معيار براي هدفگ يراذ  ،،برنامههه ر زي ييي و ارزش باي ييي
حها و
طرحهای توسعه روستا يي به شمار میآیند .با بهره گيري از اين معيارها میتوان ميزان پيشرفت و يا تأثیر طرح ح
ت تاا
ث گرد دي هه است ت
پروژههای توسعه روستا يي را در رسيدن به اهداف ارزيابي نمود .خأل موجود در اين زمينه باعث ث
تدوين برنامههای توسعه به دور از شاخصهای دقيق و مناسب انجام گيرد و هدفگذاري برنامهها و ارز باي ييي آنهاا باا
ت روستاا
ط زیست ت
مشکل مواجه شوند (کالنتری .) 69 : 388 1 ،از طرفی یکی از مسائل روز جهان مس لا ههه حف ظظظ محیط ط
ی بلکههه بههه عنواننن
است .حفاظت از محیط زیست روستا نه تنها به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه پای اد ررر روس یات ی ی
ارزش بنیادین مورد نیاز نسل امروز و نسلهای آتی مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است (خس راکمه و یناور ا ،ن   
ش از پنجاهه ساللل برنام زیر ه ييييي در
 .)1 :2931همچنین سکونتگاههاي روستایی به لحاظ کارکرد اقتصادي در طی بیش ش
کشور از جایگاه خاص برخوردار نبودهاند .در نتیجۀ این بی هویتی و عدم برخورداري از جایگاه مناسب در نظام برنامه
ی اقتص يدا ،،
ریزي و نیز مسائل حاد روستاها از لحاظ برخورداري از خدمات زیربنایی و روبنایی و توسعه فعالیتهای ی
ی بههه ش ره ييي
اشتغال و سطح زندگی ،روز به روز از سهم جمعیت آنها کاسته شده و الگوي جمعیتی کشور از روس یات ی ی
طهای روستایی و رفع فقر از چهره و کالبد این سکونتگاهها ييي
تغییر یافته است .از این رو تالش در جهت توسعه محی 
ن بههه امررر روستاا و
انسانی به یکی از مهمترین برنامههای توسعه ملی مبدل گردید .در کشور ما نیز ض رور تتت پ تخادر ن ن
تهای توسعه تلقی شده است
توسعۀ آن از سوي دولت؛ از چند دهۀ پیش احساس و در غالب موارد بعنوانمحور سیاس 
ی
(شکوری .) 53 :0 38 1 ،در این راستا اگر هدف اصلی از توسعه روستایی را توانا ساختن تودههای جمعیت روس یات ی ی
یتوانند با تالشهای خود نیازهاي اساسی زندگی را برآورده سازند (.)Hunter, 1980: 4
بدانیم که اکنون نم 
یتوان گفت دستیابی به وضعیت قابل قبولی از فرایند رشد ،توسعه و تعالی در جوامع انسانی اعم از شهررر و
در پایان م 
تهای موجود در آن فضا
روستا نیازمند مهیا نمودن زمینههای برنامه ریزي بر پایه شناسایی محیط و بهرهگیري از قابلی 
یباشد .در این راستا شناخت ،بررسی و تحلیل توانمنديهاي انسانی و طبیعی موجود در عرصههای روستایی کشور
م
یتواند به عنوان زیربنا و اصلی مهم در روند توسعه پایدار این سکونتگاههای انسانی مطرح گردد (مه سمش و یود   
م
الدینی .) 19 :2931 ،با توجه به اهمیت محیط زیست و نقش آن در زندگی شهروندان ،در این پژوهش سعی شده است
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صهای توسعه پایدار زیست محیطی ،وضعیت پایداری زیست محیطی در س هاتسور حط ای   
باتعریف متغیرها و شاخ 
حوزه آبخیز رامه دراستان سمنان مورد سنجش قرار گیرد.

توسعه پایدارمولفه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی-فضایی ،مدیریتی ،زیست محیطی و ...رادربرمی گیردکه
ی
ت محیطی ی
ی زیست ت
دراین زمینه یکی ازمهمترین ارکان درفرایندتوسعه پایدارروستایی ،توجه بههه مؤلفه هاوشاخص اه ی ی
موثردربرنامه ریزی توسعه پایدارروستایی میباشد .بررسی ساختاروضع موجوددربرنامه های توسعه کشو خالابور ص ص
ص
درناحیه موردمطالعه ،نشانگراین مطلب می باشدکه علی رغم قابلیتهای زیادی که دربرنامه های توسعه روستایی داریم
ی باعث ث
ث
ولی عدم توجه یاتوجه کمتربه شاخصها و مؤلفههای زیست محیطی درطرحهاوپروژه های توسعه روس یات ی ی
ف مؤثردرتوسعههه
ی مختلف ف
ی درمولفههه های ی
ی زی دا ی ی
ی باچالش اه ی ی
ی توسعههه پایدارروس یات ی ی
شده کههه درفرایندبرنامههه ریزی ی
پایدارروستایی مواجه باشیم وبسیاری ازپروژه هایامنجربه شکست شده یابانگرش سیستمی ،فرایندتوسعه پایدارفراهم
ی
نگردیده است .به عبارتی دیگرازدیدگاه جغرافیای کاربردی ،تفکرسیستمی دربرنامه ریزیهای توسعه پایدارروس یات ی ی
ی م رثؤ ،،
رکن اساسی موفقیتهای برنامهها وطرحای پروژههای روستایی رادربرمی گیرد .دراین زمینه تمامی شاخص اه ی ی
بانگرش سیستمی بصورت حلقه واروزنجیرواربرهمدیگراثرگذاربوده وبایستی موردتوجه قرارگیردکه یکی ازمهمترین
یباشد (حسن پور.) 12 :6931 ،
آن حلقهها ،شاخصهاومولفه های زیست محیطی م 
ی
دربررسی ساختاروضع موجودبرنامه هاوپروژه های توسعه روستایی باتأکیدبرنگرش مذکورمالحظه میکنیم کههه علی ی
رغم قابلیتهای زیادمحیطی به مؤلفه هاوشاخصهای زیست محیطی توجه کمتری شده است؛؛ بهم ممین موردس اکراریا ننن
توسعه رانیزدچارچالش اساسی درمولفه های مختلف نموده است .با این دیدگاه درجهت گیری تحقیققق حاضرپاسخ خ
خ
ی ناحیههه موردمطالعههه
به این سؤال اساسی می باشدکه :نقش مؤلفههای زیست محیطی درفرایندتوسعههه پایدارروس یات ی ی
چیست؟
ناحیه مورد مطالعه
حوزه مورد مطالعه در شمال جاده آسفالته تهران -مشهد و در حدود  50کیلومتری شرق شهرستان گرمسار و در ب نی
ت  03 65 1هکت ارق را ر   
طول جغرافیایی  ْ 25 -َ 63تا  ْ 25 -َ 49و عرض جغرافیایی  ْ 35 -َ 20تا  ْ 35 -َ 34با مس حا ت ت
دارد .حداقل ارتفاع دهانه خروجی  85 11متر و حداکثر ارتفاع آن  3200متر از سطح دریا ارتفاع دارد .عرص دروم ه   
مطالعه جزو مناطق کوهستانی بوده و از شمال و غرب به حوزه حبله رودگرمسار ،از شمال شرق به کوه هفت میل و
گردنه خاک آب ،از شرق به حوزه عبدل آباد ،از جنوب شرقی به آب سرک و حوزه دره خوش آب رود و از جنوب
به کوه کزوشک و دشت سرآسیاب منتهی میشود .باالترین ارتفاع آن در کو و بآ گنس ه

عافترا اب     

 3310مت و ر

یباشد.
کمترین ارتفاع آن در خروجی حوزه و با ارتفاع  85 11متر از سطح دریای آزاد م 
این منطقه در استان سمنان ،شهرستان آرادان و در بخش آرادان ،دهستان کهن آباد واق و هدیدرگ ع لماش      4روس ات
بنامهای )1:چهار طاق )2،رامه باال )3،رامه پائین )4،قالیباف میباشد که تمام روس حمرد بالقنازا لبق ات اهات د هدو      
استان تهران قرارداشته و ازتوابع فیروزکوه و دهس .تسا هدوب هوکتشپ نات      درت خیرا

 358 1/4/ 12براس هبوصم سا   

شورای انقالب اسالمی ازمحدوده استان تهران خارج گردیده و درحوزه تقسیمات کشوری استان س هتفرگرارق نانم   
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است .درسال  78با توجه به اینکه شهرآرادان دارای بخشداری شد ،این حوزه آبخیز جزء مناطق شمالی بخش آرادان
یباشد .و درسال  90براساس مصوبه هیئت وزیران شهرستان آرادان تصویب شد.
ازتوابع دهستان کهن آباد م 

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی حوزه رامه شهرستان آرادان منبع :نگارندگان

روش تحقیق درپژوهش حاضر با توجه به ماهیت واهداف موضوع (ارزیابی پایداری نواحی روستایی درحوزه های ی
ی

ن فرض ای تتت ابتداا
ت تبیین ن
آبخیز) ودرارتباط با آزمون فرضیههای تحقیق ،روش توصیفی – تحلیلی است .لذاا درجهت ت
ازروش تحقیق توصیفی باهدف توصیف عینی ،واقعی ومنظم خصوصیات یعنی آنچه که هست اس دافت ه ه شدهه استتت.

ش
ت .بههه منظورارزی با ییی نقش ش
آنگاه درمرحله بعد که مشتمل برآزمون فرضیات است ازروش تحلیلی استفاده شدهه است ت
مؤلفههای زیست محیطی درفرایندتوسعه پایدارناحیه موردمطالعه ،پرسشنامهای تدوین وبا استفاده ازفرموللل کو نارک ،،
حجم نمونه نیزمشخص شده وحجم نمونه بههه تع داد  001پرسش مان ههه ازسرپرس ات ننن خ اونا ررر و ع وال هه ب آر ننن بمنظوررر
ی اس ات ننن س انم ننن و
ی و آبخی رادز ی ی
ع طبیعی ی
ل من با ع ع
نظرسنجی ازمسئولین ذیربط مسئولین جهادکشاورزی استان ،اداره کل ل
ی وتجزیههه
ی طبقههه بندی ی
سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشوربه تعداد  20پرسشنامه تکمیل گردید .همچنین ب ار ی ی
ی آنهاا از
ت بندی ی
وتحلیل دادهها واطالعات ازنرم افزارهای  ،Excel ،SPSSو جهت بررسی رابطه بین متغیرهاواولویت ت
مدل  AHPاستفاده شده است.
مبانی نظری
ی بههه
ی محیطی ی
تهای ی
عمومًاًا ،نیاز به یک الگوی توسعه جدید تا اواسط دهه  0 98 1بطور گسترده شناخته شد و سیاست ت
ش
ی بش ام ررر آمددد .انتشاررر گ راز ش ش
عنوان گفتمان غالب در ادبیات توسعه وحوزه ی سیاست گذاری در سطح بین المللی ی
ن رونددد بوده ه اس  ت ( ( .)Pope, 2007: 6در
ع در این ن
ف و تس یر ع ع
خانم برانت لند با عنوان «آینده مشترک ما» نقطه عطف ف
حقیقت بنیادهای فلسفی توسعه پایدار در دیدگاههای آرمانی نویسندگان قدیمیتر نظیر دانته ،کانت ،روسو ،ویلیام تل،
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و حتی ویلسن ریشه دارد .همچنین میتوان پیوندهای منطقی بین ریشههای مفهومی توسعه پایدار و آداب و رسوم،،
شیوههای زیست و فعالیت جوامع بومی و محلی در بسیاری از مناطق جهان را دریافت ( .)Estes, 1993: 4این مفهوم
ت را در
ط زیست ت
ی و محیط ط
ع طبیعی ی
ت از من با ع ع
کلی با استراتژی حفاظت جهانی به طور گستردهای مطرح شد تا محافظت ت
ت از فرآین اهد ی ی
ی
ش حفاظت ت
ت نمایددد .در ایننن گ راز ش ش
راستای ایفای نقش بهکرد رفاه انسانی به نحووو مطلو ببب م یرید ت ت
اکولوژیکی ،تنوع ژنتیکی و بهره وری پایدار در صدر توجه قرار گرفت (.)IUCN, 1980

شکل  :1ترکیب مفهومی واژه توسعه پایدار منبعPhilip,S,2004,8 :

توسعه پایدار روستایی
گسترش شهرگرایی و رشد بیرویه شهرها همگام با کاهش اهمیت روستاها به خصوص در کشورهاي در حال توسعههه
یهای پردامنهای در وضعیت زندگی روستانشینان و شهرنشینان گردیده است .بههه طو هاک هک ير ششش ششش
ش
موجب دگرگون 
نهای زراعی ،پایین آمدن سطح زندگی روستائیان و ارائه نامناسب خدمات
جمعیت روستایی ،رها شدن بسیاري از زمی 
ی شهررر و روس افالتخا ،ات تتتتت
یهای ی
عمومی و رفاهی در سکونتگاههای روستایی نسبت به مراکز شهري ،افزایش نابرابر 
یهاا و مس ییاتسور لئا   
طبقاتی و بسیاري از معضالتی که گریبان شهرها و روستاها را گرفته مستقیمًاًا ریشه در نارسائ 
ع فقررر از چهرهه و کالبددد این ن
ن
ی و رفع ع
ی روس یات ی ی
طهای ی
دارد (سعیدی .)1 : 1381 ،از اینرو تالش در جهت توسعه مح ححی 
سکونتگاههای انسانی به یکی از مهمترین برنامههای توسعه ملی مبدل گردید .در کشور ما نیز ضرورت پرداختن به امر
تهای توسعه تلقی
روستا و توسعۀ آن از سوي دولت؛ از چند دهۀ پیش احساس و در غالب موارد بعنوان محور سیاس 
شده است (شکوری .) 53 :0 38 1 ،پایداري در توسعه روستایی توسط بانک جهانی به صورت بهبود شرایط زندگی در
ی بررر
ی مبتنی ی
ی در ش طیار ی ی
مناطق روستایی و کاهش فقر تعریف گردیددد ( .)World Bank, 2001: 12توسعههه روس یات ی ی
توسعۀ پایدار خواهد بود که بر اساس سه بعد و محور عمدة برابری ،رشد اقتصادی ،و پایداری محیطی عمل نمایددد
( .)Zeller,2006بدین ترتیب توسعه پایدار روستایی فرایندي است که :ارتقاي همه جانبه حیاط روستایی را از طریق ق
ق
یدهددد (مؤسسههه توسعههه
تهای همساز با قابلیتها و تنگناهاي محیطی مورد تاکید قرار م مم 
زمینه سازي و ترغیب فعالی 
ت ک در ننن
ل زیست ت
روستایی .)6 : 1381 ،در این رابطه مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از :قابل ل
ش رفاهه
عرصههای زندگی براي نسل آینده و فعلی ،با تأکید خاص بر بهبود مداوم روابط انسانی -محیطی و نیز اف یاز ش ش
اجتماعی ساکنین روستا (.)Pomeroy, 2002: 5
پایداری زیست محیطی
دردیدگاه اکولوژیکی پایداری بایدشامل محدویتهای برروی سطوح مصرف وجمعیت باشد .این محدودیتها برای
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ن استتت از آن گری از ننن باشد ،،امانهایتاا بایددد
همه نظامهای زیست محیطی بکارگرفته میشود ،درحالللیکههه بش مر مکن ن
تهای ی
ی
محدودیت هاومرزهای یک سیاره محدود را بپذیرد ( .)Harris, 2000: 3کارشناسان محیط زیست برتاثیرفعالی 
تهای ناشی ازاین اثرات هستند .آنها نگران حفظ چیزی هس نت ددد
بشری برمحیط زیست تمرکزدارند ونگران محدودی 
ینامند (حداد تهرانی ،محرم نژاد .) 78 1: 1381 ،از مهمترین خصوصیات سرمایه
که اقتصاددانان آن را سرمایه طبیعی م 
ع ب وقلا هه
ت کههه من با ع ع
ن علتتت مهممم است ت
طبیعی که باید حفظ شود تنوع سیستمهای بیولوژیکی است .حفظ تنوع به این ن
فپ ریذ ی ی
ی
ی وانع اط ف ف
س پای راد ی ی
ل کههه تنوععع بیولو یکیژ  ،،اساس س
ن دلیل ل
موجود یا ناشناخته بشررا تأمین میکند ونیزبه این ن
ی اکوسیستممم را اف یاز ش ش
ش
سیستمهای اکولوژیکی وتوان آنها برای مقابله با فشارها وتنشهاست .تنوع ،انعطاف پ ریذ ی ی
میدهد وانعطاف پذیری ،ظرفیت درحال نوسان است که یک سیستم را قادر میسازد تابه آشوبها وآسیبها پاسخ خ
خ
ی اکوسیستممم حف ظظظ خواهددد شددد.
ی ض رور ی ی
دهد .الگوی پاسخ بطورگس درت ه های متغیررر خواهددد بود ،،اماا یکپ گچرا ی ی
ل بایکدیگرنددد وذخ ریا ی ی
ی
عنصرکلیدی انعطاف پذیری وجود تنوع گستردهای ازگونههاست کههه درحاللل کنششش متقابل ل
یکنددد.
یکنند که پتانسیل تطبیق و سازگاری با شرایط تغییررا فراهم می ی
ازاشکال وفرمهای مختلف ژنتیکی را فراهم م 
ی یاد د
هرچند که در عمل معنای پایداری متغییر است اما یک توافق کلی وجود دارد و آن این است کههه م در ممم بایستی ی
بگیرند که چگونه منابع محیطی خود را پایدار نگه دارند .موضوع قابل توجه و اهمیت رسیدن به مفهومی از پایداری
یکند و به طور مساوی به مردم و بههه توسعهههی
است چرا که آن ،رهیافت کل گرایانهای را برای تصمیم سازی ارائه م 
یگذارد (.)Diana Praper, 2002: 14
اکوسیستم که هر کس جزئی از آن است ،توجه کرده و احترام م 
توسعه پایدار و حوزههای آبخیز
توسعه پایدار رویکردي جامع به بهبودبخشی کیفیت زندگی انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادي ،اجتماعی و محی یط
ییابد که همپوشی بین الیههای اکولوژیکی ،اقتص دا ييي و
سکونتگاههای انسانی است .توسعه پایدار در صورتی تحقق م 
اجتماعی ایجاد گردد (اسدی نلیوان و همکاران .) 73 :4931 ،حوزههای آبخیز نیز از این قاعده مس .تسا هدوبن ینثت    
س اصوللل و الگوها ييي توسعههه پا ادي ررر صور تتت
مفهوم آبخيزداري ،فراهم نمودن امكان بهره برداري است كه بر اساس س
م
تو
یگیرد (لگزیان و حجی پور .)1 :1931 ،براي دستیابی به توسعه پایدار ،تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست ت
یباشد ( .)Makhdoum,2001از طرفی ارزیابی توان اکولوژیک ک
ک
منابع قبل از هر گونه برنامه ریزي ،الزم و ضروري م 
فرآیندي است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت ،توسعهای در خور و هما هنگ با طبیعت راف هار ممم
یشود ،چرا کههه باا
سازد .در واقع این ارزیابی گامی مؤثر در جهت بدست آوردن برنامهای براي توسعه پایدار اطالق م 
یتوانند همگام با طبیعت برنامه ریز ييي
شناسایی و ارزیابی خصوصیات اکولوژیک در هر منطقه برنامههای توسعهای م 
یکند .لذا ارزیابی توان اکولوژیک به عنوان پایه و
شوند و طبیعت خود استعدادهای سرزمین را براي توسعه مشخص م 
اساس آمایش سرزمین و یا طرح ریزي محیط زیستی براي کشورهایی که در صدد دستیابی به توسعه پایدار هم ار ه ه باا
ی
یباشند ،اجتناب ناپذیر خواهد بود ( .)Radklift,1994بی شک ،زمانی اه اد ففف آبخی رادز ی ی
لهای آتی م 
حفظ منافع نس 
تحقق پیدا خواهدکرد که مدیریتی جامع و صحیح بر منابع حوزههای آبخیز اعمال شود و این مدیریت بایستی بتوانددد
ت ج ما ع ع
ع
ی م یرید ت ت
ت نمایددد ..بههه طوررر کلی ی
فرایندهای مخرب در سیستم را کاهش داده و فرایندهای س دنزا ه ه راتقویت ت
حوزههای آبخیز ،بایستی یک دید کلی و سیستم نگر را نسبت به آبخیزها داشته باشد و با کسب کاالهای موردد نیاززز
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ن زن گد ییی
ت و همچنین ن
ط زیست ت
ع و محیط ط
ی ن طما لو ببب بررر روی من با ع ع
جامعه وخدمات مطلوب و بهینه ،بدون اثرگ راذ ی ی
آبخیزنشینان ،صورت پذیرد (سلیمانی و همکاران.)1 :1931 ،
یافتهها
هزوح     

براي بررسي الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه آبخیز با تأکید بر مولفهه طیحم تسیز یا ی رد 

آبخیز رامه استان سمنان از دو روش معياري و قياسي يا كتابخانهاي و ميداني استفاده ش رد رضاح شخب .تسا هد
شه هب یفیصوت رامآ یا
برگیرنده دو بخش است ،بدین صورت که ابتدا در بخش توصیفی ،ب ور هدافتسا ا شش شش

  

هئارا      

توصیفی حاصل از یافتههای پرسشنامه پرداخته شده است و در بخش تحلیلی نیز از آزمونهای آماری اس هدش هدافت   
است .پرسشنامه براي روستاییان و مسئولین تنظيم و در تجزيه و تحليلها مورد استفاده قرار گرفته شده ه استتت و در
نهايت تجزيه و تحليل اطالعات به صورت تجزيه و تحليل توصيفي ،تحليل آماری نرم اف از ررر  SPSSو مدللل تحلیللل
سلسله مراتبی  AHPانجام گرفته كه نتايج حاصله در زير آمده است.
یافتههای توصیفیدر این قسمت به ارائهي یافتههاي توصیفی حاصل از پرسشنامه پرداخته میشود .به عبارت دیگر ،این یافتهها بیانگر
ویژگیهای جمعیت شناختی و خصوصیات اقتصادي -اجتماعی نمونه آماري تحقیق میباشد.
جدول  :1یافتههای توصیفی مربوط به روستاییان
جنسیت

وضعیت تأهل

سن
افراد نمونه
0-52

مرد

زن

92 /9

7/1

./8

52- 35

./ 20

63- 45

./ 32

+ 46

./ 40

مجرد

متأهل

بدون    
پاسخ

./ 91

./8

شغل
%25

راهنمایی

% 21

کارمند

%6

دب یر س ت ا ن

ک ا سب

%6

دیپلم

%6

فوق دیپلم

%4

لیسانس و باالتر

./1

کشاورز و
دامدار

کارگر
راننده

./1

سطح تحصیالت
بی سواد و دبستان

% 51

% 16
%8

خانه دار
بی پاسخ

%7

% 11

بی پاسخ

%4

%1
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جدول  :2یافتههای توصیفی مربوط به مسئولین
جنسیت

وضعیت تأهل

سن

سطح تحصیالت

شغل

افراد نمونه
0-52
مرد

./ 75

زن

./52

بی سواد و دبستان
0

52- 35

./5

63- 45

./01

+ 46

./ 20

مجرد

./ 30

کشاورز و
دامدار
کارمند

متأهل

بدون    
پاسخ

./01

./ 60

% 40

ک ا سب

0

کارگر

0

راننده

0

خانه دار

0

بی پاسخ
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0

% 60

0

راهنمایی

0

دب یر س ت ا ن

0

دیپلم

0

فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
بی پاسخ

./5
./ 90
./5
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یافتههای تحلیلی
ابتدا جهت بررسی رابطه بین مولفههای زیست محیطی حوزههای آبخیز و توسعه پایدار نو هیحان رد ییاتسور یجا    
ی از
ت محیطی ی
مورد مطالعه ،به منظور دستیابی به هدف پژوهش با توجه به نوع شاخصهای موجودد در مؤلفههه زیست ت
ن آزمونننها در دو سطح ح
ح
آزمونهای آماری استفاده شده است .الزم بذکر است که برای دست یابی به نتایج بهتر این ن
یشود.
مسئولین و مردم محلی گرفته م 
جدول  :3آزمون ) Tتک نمونهای(جهت بررسی میزان تأثیرگذاری مولفههای زیست محیطی بر توسعه پایدار نواحی روستایی از منظر مردم و مسئولین
ارزیابی نظرات مردم
شاخص

حجم    

درجه    

نمونه

آزادی

ارزیابی نظرات مسئولین
مق راد    
آم هرا     
آزمون   

س حط       

حجم    

درجه    

معناداری

نمونه

آزادی

T
ع زیست ت
ت
ت اف یاز ششش بهرههوری پای اد ررر و متو زا ننن از من با ع ع
آیا در منطفه عاملی جهت ت

مق راد    
آم هرا     
آزمون   

س حط       
معناداری

T
*

0/ 000

20

19

001

99

45 / 89

*

0/ 000

20

19

52/ 41

حوزه آبخیز رامه باعث کاهش آسیبپذیری شده است

001

99

40 / 08

*

0/ 000

20

19

20 / 98

*

ارتباط بین حوزه آبخیز و بهبود ظریفت نهادی برای مدیریت محیط تا چه میباشد

001

99

32 / 90

*

0/ 000

20

19

16 / 80

*

0/ 000

001

99

40 / 33

*

0/ 000

20

19

93/ 14

*

0/ 000

001

99

20 /63

*

0/ 000

*

0/ 000

محیطی وجود دارد
آیا منطقه رامه توانسته بهبود سالمت محیطی را فراهم نماید

یتوانددد در حف ظظظ حوزه ه
آموزشهای محیط زیستی در روستاهای اطراف تا چه می ی
آبخیز دخیل باشد
رابطه اهالی روستا در ارتباط با مسائل زیست محیطی در چه میزان میباشد
ت روس یات یاننن
یتوانددد در معیشت ت
ی می ی
ت محیطی ی
آیا حوزه آبخیز رامههه در بعددد زیست ت
تأثیرگذار باشد
ط زیست ت
ت
یتوانددد در حف ظظظ اکوسیستممم و محیط ط
حوزه آبخیز رامه به چههه می از ننن می ی
روستاها دخیل باشد
ت محیطی ی
ی
ی زیست ت
ت اقتص دا ی ی
به نظر شما به چه میزان پی بردن بههه ارزش و اهمیت ت
منطقه میتواند در احیا و حفظ حوزه آبخیز رامه مهم باشد
ت محیطی ی
ی
ی زیست ت
ی ها ی ی
به نظر شما حوزه آبخیز رامه تا چه حد توانسته از آلو گد ی ی

جلو¬گیری کند

به نظر شما تا چه حد اجرای طرح آبخیزداری در منطقه مؤثر بوده است

001

99

46 / 48

001

99

40 / 51

*

0/ 000

20
20

19
19

33 /81

81/ 68
29 / 94

*

0/ 000

*

0/ 000
0/ 000

*

0/ 000

001

99

46 / 07

*

0/ 000

20

19

29

*

0/ 000

001

99

51 / 37

*

0/ 000

20

19

29 / 76

*

0/ 000

001

99

87 / 22

*

0/ 000

20

19

23 / 65

*

0/ 000

001

99

39/ 23

*

0/ 000

20

19

29

*

0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش 6931 ،سطح معناداری تا  )*( َ % 99سطح معناداری تا  )**( % 95عدم معناداری ()NS

با توجه به جدول باال که از طریق آزمون  Tتک نمونهای به سنجش میزان نظرات مردم محل ئسم و ی و نازیم زا نیل    

ی-
اثرگذاری مولفههای زیست محیطی بر روی توسعه پایدار نواحی روستایی گرفته شده میتوان با توجه به خروجی ی

های حاصله از این آزمون که در دو سطح مردم و مسئولین گرفته شده اینگونه استدالل نمود که از منظر این دو گروه
این مولفهها توانستهاند موجبات توسعه زیست محیطی روستایی را فراهم نماییند بگونهای که این آزمون هم به پی ور
آزمون پیشین در راستایی تکمیل عملکرد آن نتایج در سطح معناداری دقیقًاًا یکی میباشد که این نشان از تأیید اعتب را
این دو آزمون میباشد در نهایت با توجه به سطح معناداری اختصاص یافته برای تمامی مولفهههه حطس ود ره رد ا    
مورد بررسی که  99درصدی را نشان میدهد میتوان اینگونه بیان نمود که مولفهه طیحم تسیز یا ی تسناوت  هههه هههههاند
باعث توسعه پایدار نواحی روستایی گردند اما میزان اثرگذاری هر یک از مولفههای متفاوت بوده است بگونهههای که
در ارزیابی نظرات مردم مؤلفه به نظر شما تا چه حد اجرای طرح آبخیزداری در منطقه مؤثر بوده است با مقدار آماره
ط
آزمون  39/ 23بیشترین اثرگذاری را از منظر مردم در توسعه این نواحی داشته و مؤلفه رابطه اهالی روستاا در ارتباط ط
با مسائل زیست محیطی در چه میزان میباشد با آم نومزآ هرا     20 /63کمت دیاپ هعسوت رد ار شقن نیر ا یحاون ر      

ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی381 ...

   مؤلفههه

روستایی مورد مطالعه ایفا نموده است و در ارزیابی نظرات مسئولین بیش ار هعسوت یور رب یراذگرثا نیرت

ل باش هرامآ رادقم اب د     
آموزشهای محیط زیستی در روستاهای اطراف تا چه میتواند در حفظ حوزه آبخیززز دخیل ل
آزمون  93/ 14و کمترین میزان اثرگذاری مثب را در توسعه این نواحی مؤلفه ارتباط بین حوزه آبخیز و بهبود ظریفت
نهادی برای مدیریت محیط تا چه میباشد با مقدار آماره آزمون  16 / 80به خود اختصاص داده است که این مت زا رثأ
تفاوت دیدگاه مسئولین و مردم محلی از توسعه و تعاریف آن در نواحی روستایی میباشد لذا برای تکمیل این مقوله
و شناخت میزان توسعه و میزان اثرپذیری مولفههای توسعه پایدار مورد نظر از طری هب نمریپسا نومزآ ق

شجنس      

میزان اثرگذاری مؤلفه زیست محیطی بر روی مولفههای توسعه پایدار در همان دو سطح مدنظر میپردازیم تا تصویر
روشنی از میزان و نحو اثرگذاری مقوله زیست محیطی بر روی توسعه پای شیامن هب رظندم ییاتسور یحاون راد       
بکشیم.
جدول  :4آزمون اسپیرمن جهت سنجش میزان اثرگذاری مؤلفه زیست محیطی بر روی مولفههای توسعه پایدار مورد نظر (باتوجه به مسائل حوزه آبخیز رامه) بر
روی روستاهای مورد مطالعه
ارزیابی نظرات مردم
تغییر اصلی

متغییرهای وابسته

حجم    
نمونه

بهرهبرداری منطقی از آب حوضه آبخیز رامه در ارتباط با روستاهای اطراف به چههه
میزان میباشد
بهرهبرداری منطقی از خاک حوضهآبخیز رامه در ارتباط با روستاهای اطراف به چه
میزان میباشد
اجرای برنامههای محیط زیست تا چه حد میتوانددد بههه توسعههه پای اد ررر در منطقههه
کمک نماید
آیا حوزه آبخیز رامه باعث ایجاد منظره و فضای بکر در منطقه شده است
مؤلفه زیست محیطی

آیا حوزه آبخیز رامه باعث تراکم جمعیت در ارتباط با توسعه پایدار در منطقه شده
ا ست
ط
ث حف ظظظ تع دا للل محیط ط
یتوانددد باعث ث
به نظر شما حوزه آبخیز رامه در چه حدی می ی
زیست برای آیند دخالت داشته باشد
به نظر شما منطقه مورد مطالعه تا چه میزان به پایدار اقتصادی در روستاهای مورد د
مطالعه کمک مینماید
به نظر شما منطقه مورد مطالعه تا چه میزان به پایدار اجتماعی در روستاهای موردد
مطالعه کمک مینماید
به نظر شما منطقه مورد مطالعه تا چه میزان به پایدار نهادی و مکانی در روستاهای
مورد مطالعه کمک مینماید
ک کنددد و باعث ث
ث
آیا منطقه مورد مطالعه میتواند به معیشت پایدار در روستاها کمک ک
جلوگیری از مهاجرت روستاییان بشود.

آم هرا       
آزمون      
اسپیرمن

ارزیابی نظارت مسئولین
س حط       

حجم    

معناداری

نمونه

آم هرا      
آزمون
اسپیرمن

س حط          
معناداری

001

0/ 374

*

0/ 000

20

0/145

**

0/ 014

001

0/344

*

0/ 000

20

0/ 526

**

0/ 017

001

0/ 115

))ns

001

0/ 294

*

0/ 003

001

0/ 770

*

0/ 000

20

001

0/546

*

0/ 000

20

001
001

0/ 422
0/ 299

*

*

0/ 253

0/ 000

20

0/ 131

))ns

20

0/ 600

*

0/ 005

0/ 611

*

0/ 004

0/ 465

**

20
20

0/ 003

0/ 221
0/ 152

0/ 581

0/ 039

))ns

0/ 350

)0/255)ns

001

0/ 411

*

0/ 000

20

0/404

**

0/ 077

001

0/244

*

0/ 000

20

0/ 492

**

0/ 027
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با توجه به جدول باال که از طریق آزمون سنجش ارتباط اسپیرمن به سنجش میزان اثرگذاری مؤلفه زیس یطیحم ت   
یه ود ره زا هلصاح یا
بر توسعه پایدار نواحی روستایی حوزه آبخیز رامه گرفته شده ب جورخ هب هجوت ا یییی یییی

رظنم     

مسئوالن و مردم دارای تفاوتهای وجود دارد بطوری که میزان اثرگذاری مؤلفه زیست محیطی بر روی توسعه پایدار
از منظر مردم محلی در تمامی مولفههای توسعه پای حت هک راد ت دنتسه زیخبآ هزوح ریثأت 

یرادانعم یاراد         

99

درصدی میباشند بطوری که تنها یک مؤلفه از تمامی مولفههای موجود عدم معناداری را نشان میدهد آن هم مؤلفههه
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اجرای برنامههای محیط زیست تا چه حد میتواند به توسعه پایدار در منطقه کمک نمای  یرادانعم مدع د را اشن ن ننن ننننن
میدهد البته الزم بذکر است میزان تأثیرپذیری مولفههای توسعه پایدار از بخش زیست محیطی متفاوت اس روطب ت   
که بیشترین میزان تأثیرپذیری را مؤلفه حوزه آبخیز رامه باعث تراکم جمعیت در ارتباط باا توسعههه پای اد ررر در منطقههه
شده است با میزان اسپیرمن  0/ 770و کمترین میزان اثرگذاری را همان مولفهای که عدم معناداری را نشان میدهد با
مقدار معناداری  0/ 115بخود اختصاص داده ولی در تحلیل نظرات مسئولین از تأثیرگذاری مؤلفه زیست محی رب یط   
روی توسعه پایدار بطور تقریبی در اکثریت مولفههای دارای معناداری  95درصدی میباشد بجز دو مؤلفه کههه دارای
معناداری  99درصدی که مؤلفه حوزه آبخیز رامه باعث ایجاد منظره و فضای بکر در منطقه شده است و حوزه آبخیز
یباش هس و د    مؤلفههه از منظ ئسم ر و نیل   
رامه باعث تراکم جمعیت در ارتباط با توسعه پایدار در منطقه شده است می ی
تأثیرپذیری کمتری از مؤلفه زیست محیطی دارند که این مولفهها نتوانستهههان ب یرادانعم حطس هب د ر نازیم و دنس       
معناداری آنها عدم معناداری را نشان میدهد که این مولفهها اجرای برنامههای محیط زیست تا چه حد میتوانددد بههه
ی در روس اهات ی ی
ی
توسعه پایدار در منطقه کمک نماید ،به نظر شما منطقه مورد مطالعه تا چه میزان بههه پای اد ررر اقتص دا ی ی
ی مورد د
ی در روس اهات ی ی
مورد مطالعه کمک مینماید و به نظر شما منطقه مورد مطالعه تا چه میزان به پای اد ررر اجتم عا ی ی
مطالعه کمک مینماید میباشند البته بین مولفههای که معناداری  95درصدی میباشند میزان اثرپذیری هریک متفاوت
است که این مسئله را میتوان در مقدار آماره آزمون اختصاص یافته به ای فلوم ن هه هههه دهاشم ا ه هک دومن  رتشیب ین      
ط
مقداری معناداری را در مولفهها  95درصد معناداری را مؤلفه بهرهبرداری منطقی از آب حوضه آبخیز رامه در ارتباط ط
با روستاهای اطراف به چه میزان میباشد با مقدار آماره آزمون  0/145و کمترین میزان آماره آزمون را مؤلفه بههه نظررر
ینمای رادقم اب د    
شما منطقه مورد مطالعه تا چه میزان به پایدار نهادی و مکانی در روستاهای مورد مطالعه کمک می ی
 0/ 077به خود اختصاص داده است که این نشان از اثرپذیری متفاوت این مولفهها میباشد.

ص-
در ادامه جهت بررسی قابلیتهای موجود در منطقه و به منظور دستیابی به هدف پژوهش با توجه به نو خاش ع صص صص
های موجود که تعیین مهمترین قابلیت میباشد ،ازمدل تحلیل سلسله مراتبی  AHPاستفاده مینم یا ی دم نیا هک م لللل للللل
يكي از معرو 
فترین فنون تصميم گيري چند شاخصه است كه اولين بار توسط توماس آل ساعتي عراق رد لصالا ي   
دهه  0 97 1ابداع گرديد  AHP.ميتوان گفت فرايند ارزيابي عملكرد به راحتي قابل مدل س هلسلس تروص هب يزا     
مراتبي میباشد .در اين مدل سطوح كي

آن بيانگر تع يي ن و تب يي ن هدف يا عمل و هاگتسد درك رب رد نآ رخآ حطس

   

گيرنده شاخصهای عملياتي ارزيابي عملكرد و به كمك سطوح مياني ،عملكرد دستگاه ابعاد تش يك ل دهنده آن و هر
كي

یشوند .يكي
از اين ابعاد به نوبه خود نيز به عوامل فرعي ديگر تقسيم م 

ن AHP
از نقاط قوت مدل سازي ب ف ا نن نن

اين است كه میتوان با افزودن بر تعداد سطوح درخت تصميم ،هر چه بيشتر جزئيات و مسائل حاشیهای را مد نظر
قرار داد .به عبارت ديگر افزايش سطوح درخت تصميم ،بيانگر افزايش مدل و مد نظر ق ادعت نداد رار د زا يرتشيب 

  

یباشد.
عوامل و عناصر فرعي تاثيرگذار بر مسئله تصميم گيري م 

قابلیتهای زیست محیطی اثرگذار بر روی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه آبخیز رامه

با توجه به شرایط موجود و خروجیهای حاصل از پر کردن پرسشنامه از بین  12قابلیت مدنظر با توجه به میانگین-

های رتبهای و نظرات کارشناسانه مسئولین و کارشناسان آن  12قابلیت مدنظر را به هفت قابلیت ادغام نموده که این
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ادغام با توجه به نزدیکی این قابلیتها صورت گرفته شده که بدین شرح میباشند :الف) وجود چشم ان رصحنم زاد   
ناج و یر ؛؛؛ ؛؛؛؛ د) دارا بو ناهایگ تشک تیلباق ند     

بفرد؛ ب) وجود پتانسیل کشاورزی و دامداری؛ ج) تنو و یهایگ ع

دارویی؛ ه) وجود پتانسیلهای گردشگری؛ و) برنامهریزی مدیران برای مدیریت توسعه اش اغت لللزای ،م عبانم تیرید   
آب ،منابع انرژی ،پسماند و حفظ اکوسیستم و محیط زیست طبیعی؛؛ ز) معیش و رادیاپ ت

زا یریگولج

ترجاهم     

صها در دوگزینههه )A
روستاییان؛ به عنوان قابلیتهای توسعه روستایی این حوزه انتخاب گردیده و میزان این شاخ 
سناریوی مطلوب از منظر توسعه روستایی و  )Bوضع موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
از میان شاخصهای فوق ،میزان دو شاخص (د) و (و) از طریق تکنیکهای پرسشنامهای محاسبه گردیده است .بدین

صورت که به این دو شاخص در ´´سناریوی مطلوب´´ نمره  01داده شده است و در گزینه "وضع موجووود" نیززز از
روستاییان خواسته شده است به وضعیت ساماندهی فروش گیاهان دارویی و برنامهریزیهای مدیران از  0تا  01نمره

ی و ج ود للل زیررر کههه بههه م یرتا س س
س
بدهند .سایر شاخصها نیز در گزینه ´´سناریوی مطلوب´´ براساس پیش بینیهای ی
یدهد.
صها نشان م 
ارزیابی نیز معروف است ،ارزش هر یک از گزینهها را در ارتباط با هر یک از شاخ 
جدول  :5ماتریس ارزیابی قابلیتهای
د

ه

و

ز

 Aسناریوی مطلوب

2.74

7.186

4.09

01

5

01

8

شاخص گزینه

الف

ب

ج

 Bوضع موجود

0.33

6.6

3.02

5.25

1

4.08

4.6
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ارزیابی عملکرد هر قابلیت بر روی توسعه با استفاده ازروش AHP

ی
ل سلسلههه مراتبی ی
برای ارزیابی عملکرد هر قابلیت بر روی توسعه روستایی با استفاده از روش ارزیابی فرآینددد تحلیل ل
مراحل ذیل دنبال شده است:
ایجاد ساختار سلسله مراتبی

ی
ابتدا مسئله مورد بررسی به یک "ساختار سلسله مراتبی" تبدیل شده که شامل یک سلسله مراتب سه سطحی یعنی ی

هدف ،معیارها و گزینهها میگردد .در نمودار زیر «ساختار سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد قابلیتها بههه تصویررر
کشیده شده است:
صها
تعیین ضریب اهمیت شاخ 
برای تعیین ضریب اهمیت شاخصها ،از نظرات کارشناسی  20نفر مسئولین استفاده شده است .برای تعیین ماتریس
مقایسه دودویی شاخصها -میانگین هندسی مؤلفههای ماتریسهای نظرات کار شناس نا  ،،محاسبههه شدهه و م یرتا سسس
مقایسه دودویی به صورت زیر به دست آمده است:
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به منظور تعیین ضریب اهمیت معیارها ابتدا میانگین هندسی ردیفهای ماتریس ( Aتقسیم هر عدد بر سر جمع آنها)
یشود:
صها به صورت زیر م 
یشوند .بدین ترتیب ضریب اهمیت شاخ 
محاسبه و سپس نرمالیزه م 
ضریب اهمیت شاخص (الف)

تها
بررسی سازگاری در قضاو 
برای بررسی سازگاری در قضاوتها ،الزم است ضریب سازگاری محاسبه شود .محاسبه ضریب سازگاری به ترتیب
یگیرد:
زیر صورت م 
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الف -محاسبه مقدار L

بنابراین:

ب) محاسبه شاخص سازگاری ()CI

ج-محاسبه ضریب سازگاری )(CR

شاخص تصادفی ) (CRاز جدول پیشین قابل استخراج است از آنجایی که تعداد شاخصها ( )nمساوی هفت است
لذا  RIنیز برابر با  1/ 32خواهد بود .بنابراین:

کتر از  0/1است بنابراین سازگاری در قضاوتها مورد قبول است لذا برای مرحله بعد اقدام میشود.
چون  CRکوچ 
جدول  :6شاخصهای تصادفی بودن ()RI
N

2

RI

0

3
0/ 58

4
0/9

5
1/ 12

6
1/ 24

7
1/ 22

8
1/ 41

9
1/ 45

01
1/ 49
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تعیین ضریب اهمیت گزینهها

11

12

13

14

15

1/ 51

1/ 48

1/ 56

1/ 57

1/ 59

 881فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

با استفاده از مقیاس  9کمیتی ساعتی (جدول  )7و ماتریس ارزیابی (جدول  ،)8ارجحیت هر یک از گزینهها نسبت ت
ت
یگیرد:
صها به ترتیب زیر مورد قضاوت قرار م 
به گزینه دیگر در ارتباط با هر یک از شاخ 
جدول  :7مقیاس ٌنٌنه کمیتی ساعتی برای مقایسه دودوئی قابلیتها
8 ،6 ،4 ،2

9

ترجیحات بینابین (وقتی حالتهای میانه وجود دارد)

کام ًالًال مرجح

3

7

5

ت یلیخ حیجر       

ت حیجر       

بیشتر

بیشتر

1

کمی مرجح

امتیاز (شدت ارجحیت)

ترجیح یکسان

تعریف
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حال ،میانگین هندسی هر یک از ردیفهای ما تریس های مقایسه دودویی گزینهها (ما تریس های فوق) را محاسبه،
یشوند.
سپس از طریق نرمالیزه کردن آنها (تقسیم هر عدد بر سر جمع آنها) ،ضرایب اهمیت گزینهها تعیین م 
ک از ش خا صصصهاای مورررد
جدول بعد ضریب اهمیت هر یک از گزینهها نسبت به گزینه دیگر را در ارتباط با هر یک ک
یدهد.
بررسی نشان م 
جدول  :8ضریب اهمیت هریک ازگزینه ها نسبت به گزینه دیگردر ارتباط با هر یک از قابلیتها
و

ز
B
0/ 16

A
0/ 83

ه
B
0/ 14

A
0/ 85

د
B
0/ 12

A
0/ 87

ج
B
0/52

A
0/ 75

ب
B

A

0/ 16

0/ 83

ق ا ب ل ی ته ا

الف
B

A

B

A

گزینه

0/9

0/1

0/1

0/9

ضریب اهمیت
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تعیین امتیاز نهایی قابلیتها
در این مرحله از تلفیق ضرائب اهمیت شاخصها و گزینهها و با استفاده از فرمول زیر (اصل ترکیب سلس یبتارم هل   
ساعتی) امتیاز نهایی هر یک از گزینهها تعیین میگردد.

( wiضریب اهمیت شاخص  Iو  :gixامتیاز گزینه  xارتباط با زیر شاخص )i
نمودار زیر ضرایب اهمیت شاخصها و امتیاز قابلیتها در ارتباط با هر یک از شاخصها را نشان میدهد:
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بنابراین:امتیاز نهایی گزینه =A

امتیاز نهایی گزینه =B

تعیین درصد موفقیت قابلیتها

با توجه به نتایج باال میزان موفقیت عملکرد قابلیتها را نسبت به ´´سناریوی مطلوب´´ مطالعات آن (گزینه  ،)Aقابل
یباشد:
محاسبه م 

جمع بندی و نتیجه گیری از تحلیل سلسله مراتبی
شاخص (د) با ضریب اهمیت  ،0. 1233بیشترین اهمیت را در میان قابلیتهای ارزیابی منتخبداراست .البته عملکرد
ی مطلو ببب
ی انجا ممم شدهه در س ویران ی ی
قابلیتها در رابطه با شاخصهای (الف)( ،ج)( ،ه)( ،و) و (ز) با پیش بینیهای ی
مطالعات فاصله دارد .این فاصله در رابطه با قابلیت (الف) ،بسیار زیاد است .در رابطه با قابلیت (ب) ،بسیار جلوتر از
ت توس اشک هع و و یزر
پیش بینیهای انجام شده ،حرکت کرده است .این مورد بههه دلیللل ت یثأ ررر مثبت ت

ندش هتینردم     

دامداری و همچنین کاهش تأثیر منفی «مسائل طبیعی با توجه به رشد علم و استفاده از کارشناسان در امور کشاورزی
و دامداری» است.

ی نشاننن
میزان شاخص (ج) در ´´وضع موجود برابر  5.52از ( 01وضعیت مطلوب) بدست آمده است کههه بههه خوبی ی
یدهد که به تنوع گیاهی حوزه آبخیز به عنوان تافتهای جدا بافته از نواحی بیرون از حوزه هست.
م
شاخص (و) برنامهریزی مدیران برای مدیریت توسعه اشتغالزای ،مدیریت منابع آب ،منابع انرژی ،پس ظفح و دنام
ص داد کههه
اکوسیستم و محیط زیست طبیعی ،از مجموع  01نمره (وضعیت مطلوب) ،نمره  4.08را به خووود اختصاص ص

نشان میدهد مدیران و برنامهریزان ،تاکنون نتوانسته است نیازهای روستاییان را در مدیریتهای نام برده رفع کنن و د
باعث پیشرفت و کاهش آسیبها در این بخشها بشوند.
ت آمدهه
میزان موفقیت قابلیتها مورد ارزیابی گرفته شده نسبت به «گزینه مطلوب» مطالعات آن  23 . 79درصد بدست ت
است که بیانگر ضعف شدید در استفاده از این قابلیتها میباشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
ی در
در پژوهش حاضر به الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در حوزه آبخیز با تأکید بر مؤلفههای زیست محیطی ی
ش بههه ارائههه
ل از یافتههههاای پ هوژ ش ش
حوزه آبخیز (رامه استان سمنانپرداخته شد .در این بخش ضمن ارائه نتایج حاصل ل
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ی مناسببب
ی همجواررر از طریققق ارائههه راهکارهای ی
راهکارهای عملی جهت افزایش اثرگذاری مثبت بر روی روس اهات ی ی
یشود .با توجه به تحلیلهای ارائه شده در بخش یافتههای پژوهش در تحلیلهای که در بخش آزمونه یا
پرداخته م 
آماری انجام گردیده شد میتوان اینگونه بیان نمود که بین مولفههای زیست محیطی و توسعه پایدار نواحی روستایی
ناحیه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد .پس مسئوالن محلی و ملی باید در راستایی استفاده مفید بیشتر از این
مولفهها در راستایی توسعه روستایی برآیند بگونهای که استفاده از این مولفهها بتواند به عنو بولطم یگژیو هی نا    
محسوب شود و بتوان از آن در راستایی توسعه پایدار روستایی پیرامونی دانستد البته باید بگونهای از آنه رهب ا هه هههمند
شد که بر روی خود آنها آسیبی وارد نکرد که در طول مدت از بین نروند .در ادامه با توجه به یافتهههه زا هلصاح یا   
مدل  AHPقابلیتهای فراوانی در این منطقه وجود دارد و باعث توسعه پای تسا هدش ییاتسور یحاون راد     

ولی

ج آزمونننها
یتواننن در نت یا ج ج
ن مقولههه را م مم 
مهمترین مسئله در این بخش قابلیت کشت گیاهان دارویی میباشد که این ن
مشاهده نمود که این قابلیت با ضریب اهمیت  ، 0.1233بیشترین اهمیت را در میان قابلیتهای ارزیابی منتخب دار را

به خود اختصاص داده است .بحث دیگر در این بخش آن است که تا چه اندازه از آنها توانستهایم در این راستا بهره-
مند شویم و به آنها آسیبی وارد نکردهایم ولی با این تفاسیر میتوان بگونهای برنامهریزی نمود که بتوان از این ویژگی
بالقوه منطقه هم در جهت توسعه روستایی و هم در راستاییافزایش اشتغالزایی و کاهش مشکالت اقتص اتسور یدا   
استفاده نمود تا بتواند موجبات توسعه همه جانبه را فراهم نمایید .در پایان پژوهش نیز با توجه به یافتهه لصاح یا   
از تحقیق پیشنهادات زیر جهت برنامهریزی بهتر و براي توسعه پایدار روستاهایی که در منطق همار زیخبآ هضوح ه     
یشود:
قرار گرفتهاند مطرح م 
 تشکیل تعاونیهای مشارکتی روستاییان در راستایی بهرهبرداری بهتر از مراتع موجود در حوضه؛ برنامهریزی در راستایی توسعه مشاکرت مردمی روستاییان در جهت استفاده هر چه بهتر از پتانسیله هضوح یا   متناسب با نیازهای روز؛
 برنامهریزی در جهت کاستن از عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت استفاده از قابلیت مشارکت مردمیبصورت مستمر؛
 تشکیل شرکتهای خصوص در راستایی ایجاد اقامتگاههای بومگردی در جهت افزایش بهرهمندی از قابلیته یازیست محیطی منطقه در جذب گردشگر؛
 ایجاد آموزشهای رسمی و غیر رسمی در جهت استفاده هر چه بیشتر روستاییان از قابلیت کشت گیاه یوراد نادر منطقه متناسب با شرایط اکولوژی منطقه و نیازهای بازار؛
 برنامهریزی برا سهولت در رفت آمد به منطقه با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه در راستایی افزایش سهلوت درمشارکت مردمی برای توسعه پایدار نواحی روستایی؛
 افزایش پیگیریهای دولتی با توجه برای افزایش مشارکتها و کمکها در راستای اجرای عملیات آبخیزداری درحوضه رامه با توجه به عدم دستیابی به توفیق با گذشت چند ساله از عملیات آبخیزداری در حوزه؛
 برنامهریزی در جهت بهرهمندی از پتانسیلهای طبیعی و توان تولیدی بالقوه و قابلیتهای مناسب منطقه در ابع داگوناگون؛
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 ایجاد طرح آمایش سرزمین در راستایی شکوفایی منطقه برای رفع تنگناه و یگنهرف رقف هلمج زا دوجوم یا    معیشتی در بین روستاییان و

ش-
 -ایجاد برنامه در راستایی افزایش هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با موضوع در اجرای درست پروژهه یپ یا شش شش

بینی شده در راستایی توسعه پایدار نواحی روستایی منطقه.
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