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 چکیده

ست که در ایران، طرحسال سرزمین و هاها ست.ی آبخیزداری، برای جلوگیری از تخریب  شده ا شت مردم به کار گرفته   تقویت معی
ست. این تحقیق با هدف  هاموفقیت این پروژه شخص نی شدت میزان اثرگذاری آن بر جوامع بومی م فاکتورهای مطالعۀ محدود بوده و 

رستان زنجان ابدال در شهآبخیز حسنحوزۀ بر از زندگی مردم محلی طراحی شده است. مؤثر اقتصادی عملیات آبخیزداری،  -اجتماعی

شد. برای جمعمنطقۀ به عنوان  شد. مورد مطالعه انتخاب  ستفاده  شنامه ا س آماری این تحقیق جامعۀ آوری اطالعات میدانی، از ابزار پر

نفر با روش  160بردار و سرراکن این حوزه بودند که از میان آنان با اسررتفاده از جدول مورگان، سرررپرسررت اانوارهای بهره 280کلیۀ 

ستفاده از پرسشنامه قرار گرفتند. در این تحقیق، از مقیاس لیکرت، برای آنالیز و سنجش تصادفی  ستقیم با ا ساده مورد پرسشگری م

، KMOاثرات اسررتفاده شررد. برای آزمون متایرها از روش تحلیم عاملی اکتشررافی اسررتفاده شررد. آزمون اعتمار پرسررشررنامه به روش 
، در چهار عامم اصلی افزایش مشارکت تأثیرگذارهای زیه و تحلیم عاملی نشان داد که متایردرصد به دست آمد. نتایج حاصم از تج7/0

شت  سیالب، کاهش مهاجرت و بهمود معی ست که در مجموع، بیش از تأثیرگذار ذینفعان، کنترل  صد از کم واریانس را تمیین  67ا در

شان داد با وجود آنکه پروژه شده ی آبخیزداری در مهانمودند. نتایج ن ست، بر چهار عامم ذکر  سته ا شد، ولی نمود آن مؤثر نطقه توان با

ی زندگی، از قمیم بهمود وضررعیت بهداشررتی روسررتا، تمایم روسررتاییان به ماندن در منطقه، ارتقاا درآمدزایی، کاهش هادر دیگر جنمه

 ی کشت آبی و دیم، بهمود پوشش گیاهی و افزایش سطح مرتع ضعیف بوده است. هاهزینه

 .بردارانهای آبخیزداری، مهاجرت، معیشت، سیالب، بهره طرح واژگان:کلید 
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 مقدمه .1
عت و  ند طمی مان نابع آبخیز  فهم ماعیهای مؤل  -اجت

ستم سی صادی، نقش مهمی در تعیین غذا، ادمات اکو  اقت

یت اقتصرررادی مردم محلی دارد و برداری [. بهره21] امن

نابع افزون بر گسرررترش  یب روزافزون این م مفرط و تخر

یم و  یای طمیعی، سررر فقر، گرسرررنگی، قحطی، بروز بال

ها را در معرض اطر قرار داده  اشررکسررالی، جان انسرران

در مدیریت منابع مؤثر . از جمله راهکارهای [15] اسرررت

های آبخیزداری اسرررت که نقش مهمی در  طمیعی، طرح

نابع ااک و م یت  ند. طرح مدیر های آبخیزداری آب دار

نادرست از منابع استفادۀ برای تصحیح اثرات منفی  معموالً

این  [.22] های مدیریتی طراحی شررده اسررتو کاسررتی

مال طرح کاهش احت با کم کردن فرسرررایش،   وقوع ها 

[، کاهش سیم 31] آب جریان تداوم افزایش و اشکسالی

افزایش [، 2] وری کشرررراورزی[، افزایش بهره18و 32]

 های فعالیت [، افزایش2پوشرررش گیاهی و تولید علوفه ]

[، 21] غذاتأمین [، 31آب ] و ااک حفاظت و دامداری

هاجرت ] یۀ [، بهمود معیشررررت، افزایش 8کاهش م روح

ته اسرررت بر زندگی مردمان  مشرررارکت پذیری توانسررر

باشررد. از دیدگاه اجتماعی، میزان ثر 111مؤآبخیزنشررین 

های آبخیزداری  محلی در طرحپذیرش و مشررارکت مردم 

تحقق اهداف . [29] باشرردمؤثر تواند در موفقیت پروژه می

بدون حضرررور و  نابع طمیعی  ظت از م فا آبخیزداری و ح

شارکت جوامع محلی ] شت ذینفعان 10م [ و توجه به معی

. المته در اهداف دراز مدت، دایم [34]اصلی بی اثر است 

مهزا جهای آبخیزداری کردن مردم در پروژه نا های  بر

ست بر این اعتقادکالن دولت بوده و   درگیر طریق از که ا

ها، در مردم کردن یت آبخیز هارت مدیر  و فنی هایم

در این بین  .[29]یررابررد بهمود می بردارانبهره تحلیلی

یررا عرردم تررأثیرگررذاری نظرات مختلف بر روی میزان 

گذاری  یت [، پروژه26]تأثیر ماه های آبخیزداری و نوع 

انتخاب پروژه، داالت دادن مردم محلی در شررریوۀ پروژه، 

مراحررم مختلف برنررامرره ریزی، اجرا، نگهررداری پروژه و 

ها از مجموعه عواملی است که در موفقیت سوددهی پروژه

[. با وجود 21] ها دایم بوده اسرررتیا عدم موفقیت طرح

ای مختلف مداالهی بسررریار برای ترویج اقدامات هاشتال

ها از سررروی مردم به مدیریت آبخیزداری، قمول این طرح

و اثربخشررری این  [22] گیردسرررختی یا کم صرررورت می

دانند. می ها را بر بهمود وضعیت زندگی شان کمرنگپروژه

شان  سازگاری طرحمیمطالعات ن های آبخیزداری و دهد، 

وصیات برداران با توجه به طیف وسیعی از اصعملکرد بهره

جمعیتی، عوامم اجتماعی، فرهنگی و اقتصرررادی، عوامم 

[. دیگر مطالعات 21بنیادی و بیوفیزیکی متفاوت اسرررت ]

سط مردم محلی بر  سایش تو شان داد که درک اطر فر ن

حه لزوم اجرای پروژه [. 9گذارد ]میهای آبخیزداری صررر

سرررمایۀ عالوه بر این فاکتورهای مختلفی از جمله موهمت 

سیم  کنترل در تأثیرگذاری ، میزان[29]انسانی فیزیکی و 

ضی ملی، میزان 9] صرف ارا سرمایۀ [، حس عدم امنیت، ت

، کیفیت ادمات ارائه شرررده، تحصررریالت [29] اجتماعی

ها از [، بر پذیرش طرح9[، و دیدگاه سرراکنین محلی ]14]

دیگر نادیده  ۀلئاسررت. مسررمؤثر برداران محلی سرروی بهره

اقتصررادی جوامع تحت  -ماعیگرفته شرردن وضررعیت اجت

[. از 22]های آبخیزداری اسررررت در طراحی پروژهتأثیر 

های سویی عدم توجه به مشارکت ذینفعان در اجرای پروژه

سیم های فکری، اجرایی منابع طمیعی و نادیده گرفتن پتان

ست اجرای طرح شک های و دانش بومی این افراد از دالیم 

[. بنابراین الزم اسرررت که مدیران 22آبخیزداری اسرررت ]

اقتصرررادی مردم را در  -منابع طمیعی وضرررعیت اجتماعی

 .[11]های آبخیزداری لحاظ نمایند پروژه

پایداری مدیریت مقایسرررۀ با هدف  ای کهدر مطالعه

های آبخیز در کرالی هند انجام دادند، مشرررارکتی حوزه

، عوامم بنیادی، اقتصررادی و چهارگروه معیار منابع طمیعی

شد. برای  ستفاده  سنجش پایداری منابع ا تکنولوژی برای 

سعۀ اینکه  شند، تو این معیارها همۀ منابع طمیعی پایدار با

آبخیز حوزۀ باید از حداقم استانداردها براوردار باشند. در 

مورد مطالعه عامم اقتصادی از کمترین استاندارد براوردار 

 [.32بود ]

تایج  همچنین عهن طال پذیرش م به بررسررری  که  ای 
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های آبخیزداری دراتیوپی صورت گرفت، کشاورزان از طرح

شتر اانواده شان داد که بی صد(، حد 6/82ها ) ن قم از ادر

 های آبخیزداری اجرا شرررده در منطقه بهرهیکی از پروژه

اانوار، بهمود ادمات اعتماری، آموزشررری و اندازۀ برند. می

ااک،  طۀ ادراک کشررراورزان از فرسرررایش  مت و راب مث

ا دارد. از این رو همعناداری با میزان شررردت پذیرش طرح

ست برنامه سازندگان باید به ارتقاا کار، دانش سیا ریزان و 

ریزی، پیاده ای برنامههاجتماعی در بخشسرمایۀ و آگاهی 

ی  مدااله در حوزه در نظر ها و سرررازی تکن فن آوری 

 [.21] گرفته شود

عۀ  طال یابیم به ارز  شرررردۀ اجرا هایپروژه دیگری 

ستاییان دیدگاه از آبخیزداری ضۀ در رو ستان حو  رزین ا

 مصراحمه بیشرترکرمانشراه پردااته بود. نتایج نشران داد 

یافته )کپه کاری و  انجام بیولوژیکی اقدامات با شرروندگان

 الع دام، چرای در دلیم ایجاد محدودیت باغات دیم(، به

 موافقت ،تضررراد ایجاد مواردی در و زارهادیم برای ید

 اهآن داشت چشم دلیم موافق به نظرات نداشتند. چندانی

 15 حدود بود. بانکی تسرررهیالت و باغات مالکیت برای

صد سخ در شتند، اظهار دهندگان پا شتن رغم علی دا  دا

سب ییهاایده و تجربیات ست،  محیط با سازگار و ترمنا زی

 اقرردامررات مختلف انجررام مراحررم در هررااز نظرات آن

 این بر هاآن طورکلی، به بود. نشررده اسررتفاده آبخیزداری

 مناسرررمی برای حم راه مکانیکی اقدامات که بودند باور

 و رواناب کاهش سرریم، کنترل ااک، فرسررایش با مقابله

اسرراس  بر دهندگان پاسررخ غالب نیسررتند. آبیاری بهمود

 و آگاهی میزان و اایر یهااشرررکسرررالی تلخ تجربیات

 آن از ناشی پیامدهای و اقلیمی تاییرات نگران سوادشان،

 اذعان دلیم، همین به و بودند شان معیشت و بر کشاورزی

در  بایستی دولتی اقدامات و آبخیزداری مدیریت که نمودند

ستای سالی مدیریت را  جدید شرایط با سازگاری و اشک

مشارکت  و هاایده طورکلی، به .شود انجام اساسی اقدامات

 اقرردامررات مؤثر بخش بردارانبهره و محلی سرررراکنین

 .هستند آبخیزداری

-در پژوهشررری در اصررروص ارزیابی اثرات اقتصرررادی

هرای بیولوژیکی و مکرانیکی حوزۀ آبخیز اجتمراعی طرح

شد که طرحکامۀ  شخص  ضوی نیز م سان ر های اجرا ارا

مورد مطالعه در بعد اقتصادی در جلوگیری منطقۀ شده در 

از میزان مهاجرت روسرررتاییان و افزایش اشرررتاال تأثیری 

ست که با توجه به اطالعات  ست. این در حالی ا شته ا ندا

شده مهم سب  ترین تأثیر اجرای طرح در منطقه کاهش ک

تعداد سررریم و پیامدهای منفی ناشررری از آن بوده اسرررت 

[20.] 

تایج دیدگاه آ نانن  هایطرح به نسرررمت بخیزنشررری

ستان  آبخیزحوزۀ  در آبخیزداری شان سد برنج که  داد ن

 به اهداف توانسررته حدودی تا آبخیزداری عملیات اجرای

ست منطقه در اود شتاال دلیم به چند هر یابد. د عدم ا

 مهاجرت روسررتائیان از نتوانسررته مناسررب و دائم زایی

 [.1کند ] جلوگیری

های آبخیزداری به روش توصیف طرحدر ارزیابی کیفی 

 به نسررمت روسررتاییان هممسررتگی در گرگانرود، آگاهی

 ا ایلیهطرح در آنان مشررارکت و آبخیزداری های طرح

شد. کم  در اهطرح مردمی پذیرش میزان مقابم در برآورد 

 محلی بردارانبهره دیدگاه از همچنین و بود باالیی حد

 حم را معضررم سرریم توانسررته حدی تا هاپروژه اجرای

 هاپروژه کارایی دیگر کارکردی هایجنمه از اما . نماید

 [.24نمود ] ذینفعان تأیید مورد

در اثر بخشرری مؤثر این مطالعه به بررسرری فاکتورهای 

حوزۀ ی آبخیزداری بر زنرردگی جوامع بومی در هرراپروژه

پردازد. به طور میابدال شررهرسررتان زنجان  آبخیز حسررن

ویژه این مطالعه سرررعی دارد، دیدگاه ذینفعان را در مورد 

اثر پروژه در کاهش سیالب، کاهش مهاجرت در بین مردم، 

اجتماعی بررسی سرمایۀ بهمود وضعیت معیشت و افزایش 

تدا  اقتصرررادی که -گویه عوامم اجتماعی 50نماید. در اب

یان ی آبخیزداری هابرداران در مورد پروژهدیدگاه بهره رگب

بود، با اسرررتفاده از مطالعات اسرررنادی طراحی شرررد. طی 

گویه باقی ماند. در  37پایایی و روایی پرسررشررنامه، تعداد 

مؤثر گویه  14لی، نهایت با اسررتفاده از تکنی  تحلیم عام

 برداران در چهار طمقه استخراج شد.بر دیدگاه بهره
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 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .1.2
هکتار در  6919آبخیز حسررن ابدال با مسرراحت حوزۀ 

شهر زنجان بین  شرقی   26 ،تا  32 ، 27 ،36جنوب 

38 ،36  عرض شررمالی و24 ،25 ،48  تا13 ، 28  ،

48  ترین و (. کم1طول شرررقی واقع شررده اسررت )شررکم

و  1717ترین ارتفرراع موجود در حوزه برره ترتیررب بیش

ست. روستاهای حسن ابدال، قره متر از سطح دریا ا 2522

تپه، سررهله و قاضرری آباد در محدوده حوزه مطالعاتی قرار 

دارند که بر اسرراس آارین سرررشررماری نفوس و مسررکن 

عداد 1395) یت را در  1622اانوار و  280(، ت نفر جمع

به اود جای داده یان در این منطقه  تای لب روسررر غا ند.  ا

مشررراول و  های کشررراورزی و دامداری و کارگریفعالیت

ترین محصوالت بخشی نیز در شهر شاغم هستند. از مهم

باغی حوزه  به گندم، جو، یونجه، عدس، میزراعی و  توان 

لوبیا، ایار، آفتابگردان، گردو، زردآلو، انگور و آلمالو اشرراره 

سدااکی حسن ابدال مهم شده کرد.  سیس  سازه تأ ترین 

در حوزه است. اقلیم منطقه در روش دومارتن نیمه اش  

های شرررهریور و بوده و حداقم و حداکثر بارندگی در ماه

سفند ماه و با مقادیر شده  8/48و  9/1 ا میلی متر گزارش 

میلی متر  5/357حوزه برابر ساالنۀ است. متوسط بارندگی 

 -Bromusاسرررت. تیا غالب پوشرررش گیاهی در مراتع 

Astragalus- Agropyron  درصررد پوشررش  62اسررت که

شاک و  15تاجی،  صد اار و اا صد ااک لخت  23در در

اراضرری  دارند. در این حوزه، به منظور جلوگیری از تخریب

سال شتر و بهمود کیفیت حوزه، طی  های اایر اقدامات بی

آبخیزداری متعددی به صورت بیولوژیکی )شامم بذرپاشی، 

کاری، مر و غیرمثمر، علوفهکاری دراتان مثبذرکاری، نهال

های سنگی و مالتی( بندی، اشکه چین، ایجاد سازهبانکت

ام شده آبخیز حسن ابدال انجحوزۀ در روستاهای واقع در 

هکتار است  2706است. مساحت اراضی کشاورزی منطقه 

ضی زیر کشت دیم )گندم و  90 - 80که حدود  صد ارا در

 گیرد.جو( قرار می

، اولین اقدامات حفاظت ااک در این 1381از سرررال 

ترین آبخیز اجرا شررد. سرردااکی حسررن ابدال مهمحوزۀ 

ر تأسیس شده در حوزه است. در این حوزه، به منظوسازۀ 

جلوگیری از تخریب اراضری بیشرتر و بهمود کیفیت حوزه، 

شامم  صورت بیولوژیکی ) اقدامات آبخیزداری متعددی به 

کاری دراتان مثمر و غیرمثمر، بذرپاشرری، بذرکاری، نهال

کاری( و مکانیکی )شامم بانکت بندی، اشکه چین، علوفه

در  1384های سرررنگی و مالتی( تا سرررال ایجاد سرررازه

آبخیز حسن ابدال تکمیم گردید حوزۀ قع در روستاهای وا

ی ها(. میزان استحصال آب ناشی از احداث سازه1)جدول 

متر  59،664ی بیولوژیکی برابر هررامکررانیکی و فعررالیررت

 مکعب برآورد شده است.

 . روش شناسی2.2
تحلیلی بوده که با -پژوهش حاضرررر از نوع توصررریفی

 از همچنین، گیری از شیوۀ پیمایش انجام شده است.بهره

 هممسررتگی ی  پژوهش متایرها، بین ارتماط تحلیم نظر

ست.  یا معیار نظر، مورد اهداف به با توجه روش، این در ا

قالب پرسشنامه تعیین گردد. هدف از انجام  در هاییمالک

های آبخیزداری تحقیق، شرررناات و تحلیم اجرای پروژه

ارائۀ اجرا شرررده بر سررراکنان حوزۀ آبخیز حسرررن ابدال و 

های آبخیزداری راهکاهای مؤثر در اثربخشررری مثمت طرح

اجرا شررده اسررت. جامعۀ آماری در این تحقیق شررامم آن 

های منابع بخش از سررراکنان حوزه بود که ذینفعان پروژه

طمیعی واقع در حوزۀ آبخیز حسررن ابدال در شررهرسررتان 

های میدانی تعداد شرردند و با بررسرریزنجان محسرروب می

ساس جدول مورگان، ا 280ها آن شدند. بر ا انوار تعیین 

اانوار در این مناطق به عنوان نمونه انتخاب شرردند.  160

های سپس با پیمایش در منطقه و به صورت تصادفی، داده

مورد نیاز با پرسررشررنامه، مصرراحمه و مشرراهدۀ مسررتقیم 

شد. پرسشنامهجمع سرپرستان اانوار، تکمیم آوری  ها با 

 شد.
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 آبخیز حسن ابدالحوزۀ شرح عملیات مکانیکی و بیولوژیکی . 1جدول 

 واحد نوع فعالیت نوع عملیات

 مکانیکی

 عدد 1 سد ااکی حسن ابدال

 هکتار 195 بانکت بندی

 عدد 80 اشکه چین

 عدد 86 بند سنگی مالتی

 بیولوژیکی

 هکتار 900 بذرپاشی

 هکتار 855 بذرکاری

 هکتار 670 علوفه کاری

 هکتار 305 نهالکاری

 هکتار 2730 جمع بیولوژی 

 1390آبخیز حسن ابدال، حوزۀ منمع: مطالعات آبخیزداری 

 

های لحاظ شررده در این پژوهش، که بر محور پرسررش

( تا ایلی 5هایی از ایلی زیاد )ممنای طیف لیکرت، پاسخ

( داشتند، شامم میزان مشارکت ذینفعان در اجرای 1کم )

پرسش(، روند کاهش سیالب و بهمود منابع آب  13پروژه )

پرسرررش(،  2پرسرررش(، اثر اجرای طرح بر مهاجرت ) 3)

هرای آبخیزداری بر بهمود معیشررررت اثرات اجرای پروژه

 پرسش( است. 19حوضه )

 

 ی بند خاکی حسن ابدال و بانکت بندی بر روی آنهاآبخیز حسن ابدال و سازهحوزۀ . موقعیت 1شکل 
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فاده از نظرات  با اسرررت مه  نا روایی محتوایی پرسرررشررر

منابع طمیعی و آبخیزداری تصحیح شد. سواالت متخصصان 

شنامه در جدول  س ست. در تعیین ( 4)پر شده ا تأثیر درج 

آبخیز حوزۀ اجتماعی و اقتصرررادی عملیات آبخیزداری در 

برداران و توصررریف و تجزیه و مورد مطالعه از دیدگاه بهره

های توصررریفی تحلیم اطالعات حاصرررم از تحقیق، از آماره

مارۀ نظیر فراونی، درصررررد، میرانگین، انحراف معیرار و  آ

استنماطی تحلیم عاملی اکتشافی استفاده شد. هدف اصلی 

هاسرررت. این روش به تحلیم عاملی، االصررره کردن داده

پردازد سی هممستگی درونی تعداد زیادی از متایرها میبرر

بندی های محدودی دستهها را در قالب عاممو در نهایت آن

ماتریس پایۀ کند. برای تحلیم عاملی، بر کرده و تمیین می

اسررتفاده  1اصررلیهای مؤلفههممسررتگی، از روش تجزیه به 

صلی، از کاربردیهای مؤلفهشد. تجزیه به  های ترین روشا

اصررلی، مؤلفه ای که هر آماری اسررت، به گونهمتایرۀ چند 

کم را تمیین می یانس  قداری از وار ماتریس م تدا  ند. اب ک

به منظور اطمینان از انسررجام های اام تهیه و سررپس داده

ها برای آزمون تحلیم درونی متایرها و مناسرررب بودن آن

ار که مقددر صرورتی اسرتفاده شرد. 2عاملی، از آزمون کیسرر

KMO  عاملی باشرررد، داده 5/0کمتر از یم  ها برای تحل

باشرررد  69/0تا  5/0مناسرررب نیسرررت و اگر مقدار آن بین 

توان با احتیاط بیشررتر به تحلیم عاملی پرداات. اما اگر می

ستگی موجود بین داده 7/0مقدار آن بیش از  شد، همم ها با

ست. این فرضیه  3آزمون بارتلت برای تحلیم عاملی مناسب ا

ای را که ماتریس هممستگی مشاهده شده، متعلق به جامعه

بندی در دسررتهآزماید. با متایرهای هممسررته باشررد را می

های دارای ها، از معیار مقدار ویژه اسرررتفاده و عاممعامم

تر از ی ، مد نظر قرار گرفت. به این ترتیب مقدار ویژه بزرگ

ویژه، تعیین  اصررلی با اسررتفاده از مقدارهای مؤلفهترین مهم

شان  سهم آن عامم دهندۀ شد. مقدار ویژه برای هر عامم ن

یانس متایر اسرررت و هرچه مقدار ویژه بزرگ تر از کم وار

 
 

 

 

 .]33[بیشتر عامم است تأثیر باشد، بیانگر اهمیت و 

 

 نتایج .3

 نتایج توصیفی .1.3
ا درصرررد پاسرررخگویان مورد مطالعه ر 100 طورکلیبه

شکیم می سنی در مردان ت شترین فراوانی گروه  دادند. بی

طمقۀ سرررال و کمترین فراوانی مربوط به  50تا  41طمقۀ 

شترین فراوانی  61سال و باالی  30تا  20 ست. بی سال ا

تحصررریلی در گروه دیپلم و کمترین فروانی در گروه فو  

نی گروه شررالی، متعلق به لیسررانس بود. بیشررترین فراوا

ز درصرررد ا 62دامدار و کمترین متعلق به زنمورداران بود. 

پاسرررخگویان متاهم بودند و به طور متوسرررط افراد تحت 

برداری انفرادی نفر بود. بهره 75/3 تکلف سرپرستان اانوار

از غالمیت بیشررتری در منطقه براوردار اسررت و اقدامات 

شتری از حجم ع صد بی ملیات آبخیزداری را بیولوژیکی در

سچر زراعی و  شتر از پ ست. دام بی صاص داده ا به اود اات

 .(2کند )جدول دامی در منطقه استفاده می

 بردارانهای اقتصادی بهره. ویژگی2.3
نتایج تحقیق نشرران داد، بیشررترین فراوانی در هر سرره 

به گروه  غداری  با مداری و  مدی کشررراورزی، دا گروه درآ

 (.3 میلیون تومان ااتصاص دارد )جدول 3تا  2ماهانه 

 رسشنامه. توصیف سواالت پ3.3
شان میبندی گویهرتمه شارکت ذینفعان ن دهد ها در م

شارکت مردم  شارکت ذینفعان در م شترین میزان م که بی

مت و نگهداری از طرح یانگین=در حفظ، مراق ، 64/3ها )م

( و کمترین مشرررارکت در وضرررعیت 12/1انحراف معیار=

ستاها )میانگین= شتی رو ( 42/1، انحراف معیار=04/3بهدا

ابع رردر بخش کاهش سیالب و بهمود مناند. انتخاب کرده

1 Principal Component Analysis (PCA) 
2 Kaiser-mayor-olkin 
3 Bartlett 
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 برداران مورد مطالعه. توزیع فراوانی ویژگی فردی بهره2جدول 

 انحراف از معیار میانگین درصد فراوانی ویژگی

 های سنیگروه

20-30 18 1/11 

05/44 17/11 

31-40 53 7/32 

41-50 41 3/25 

51-60 32 8/19 

 1/11 18 61باالی 

 0/100 162 مجموع

 تحصیالت

 28/17 28 زیردیپلم

98/1 62/0 

 75/69 113 دیپلم

 11/11 18 فو  دیپلم

 23/1 2 لیسانس

 62/0 1 فو  لیسانس

 100 200 مجموع

 شام

 14/19 31 کشاورز

95/2 56/1 

 84/22 37 باغدار

 54/26 43 دامدار

 99/20 34 گاودار

 85/1 3 زنموردار

 09/3 5 مرغدار

 56/5 9 کارگر

 100 162 مجموع

 بردارینوع بهره

 68/45 74 مشاعی

 32/54 88 انفرادی 49/0 54/1

 100 162 مجموع

تأمین علوفۀ محم 

 مورد نیاز دام

 05/16 26 مراتع

46/3 71/1 

 52/18 30 پسچر زراعی

 90/17 29 پسچر باغی

 43/15 25 دروی علوفه مراتع

 81/14 24 کشت گیاهان زارعی

 28/17 28 ارید از بازار آزاد

 100 162 مجموع

اقدامات آبخیزداری 
 انجام شده

 06/45 73 مکانیکی

 94/54 89 بیولوژیکی 49/0 54/1

 100 162 مجموع
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 دهندگانهای کشاورزی و مرتعداری پاسخ. درآمد حاصل از فعالیت3جدول

 درآمد میلیون تومان در ماه
 باغداری دامداری کشاورزی

 درصد تجمعی فراوانی درصد تجمعی فراوانی درصد تجمعی فراوانی

2-1 8 9/4 9 6/5 8 9/4 

3-2 86 58 81 6/55 82 6/55 

4-3 46 4/86 51 87 48 2/85 

5-4 10 6/94 7 4/91 7 5/89 

5< 12 100 14 100 17 100 

  162  162  162 مجموع

 

بیشترین میزان مشارکت، آسیب سیم پس از اجرای  آب،

( 84/0، انحراف معیار=96/2اقدامات آبخیزداری )میانگین= 

های مالی، ارزیابی شرررد. در اثر اجرای طرح بر سررررمایه

یانگین=  با )م ته  یاف مارات ااتصررراص  و انحراف  64/3اعت

 ( به عنوان رتمۀ اول و عملکرد محصرروالت باغی5/0معیار=

یانگین=  یار= 72/2)م مۀ 84/0و انحراف مع به عنوان رت  )

صوص اثر اجرای طرح بر مهاجرت،  شد. در ا آار انتخاب 

 دهنررده برره ادامررۀ زنرردگی در محررم تمررایررم پرراسرررخ

یت ( به عنوان اولو88/0و انحراف معیار=  76/2)میانگین= 

 اول انتخاب شرررد و در نهایت در اثر اجرای طرح بر بهمود

عداد دام در ربرداران، معیشررررت بهره ی  افزایش ت مۀ  ت

هررای ( و پروژه41/1، انحراف معیررار= 14/3)میررانگین= 

( برره 86/1، انحراف معیررار=82/2آبخیزداری )میررانگین= 

 (.4عنوان رتمۀ آار انتخاب شد )جدول 

مارۀ  قدار آ تایج نشرررران داد م بوده،  KMO ،73/0ن

نابراین داده ناسررربب عاملی م یم  جام تحل ند. ها برای ان ا

دار اسررررت، همچنین نتررایج آزمون بررارتلررت نیز معنی

(، یعنی بین 00/0داری با سرررطح معنی 98/881)بارتلت=

دار وجود دارد. بر اسرراس نتایج متایرها هممسررتگی معنی

شش عامم در  شد که  شخص  صم از تحلیم عاملی، م حا

به اثر  67مجموع  های مربوط  درصرررد از تاییرات متایر

صادی را  -های آبخیزداری بر متایرهای اجتماعیپروژه اقت

 (.5کند )جدول تمیین می

ها برای ، هممسرررتگی ضررررایب عامم و مؤلفه6جدول 

درصررد واریانس  67اجزاا شررش مؤلفۀ اصررلی، که بیش از 

صاص داده ست. اینتجمعی را به اود اات شده ا  اند، تهیه 

کند تا دریابیم کدام متایرها، هممسررتگی جدول کم  می

باالیی با ضررررایب عامم در شرررش مؤلفۀ اول دارد. بدین 

، مورد نظر قرار 4/0منظور، متایرهای با بار عاملی بیش از 

 گرفتند.

سایی متایرهای مربوط به هر عامم و  شنا سپس برای 

ماکس تفسررریر داده به شررریوۀ وری عاملی  ها، از چراش 

 4/0ده شرررد. متایرهایی که بار عاملی بیشرررتر از اسرررتفا

داری قابم قمولی با عامم مربوطه داشرررتند، سرررطح معنی

(، بررسرری متایرهای 7های جدول )دارند. بر اسرراس یافته

مربوط به عامم اول نشررران داد که این متایرها متعلق به 

افزایش مشررارکت در منطقه بوده اسررت. عامم دوم کاهش 

عامم سوم کاهش مهاجرت در منطقه سیالب در منطقه و 

نام گرفت. عامم چهارم نیز بهمود معیشت مردم در منطقه 

سرمایه شم، افزایش  ش های و پس از تلفیق عامم پنجم و 

 مالی نام گرفتند.
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 . اطالعات توصیفی سواالت پرسشنامه4جدول

 چولگی انحراف معیار ایرتمهمیانگین  گویه شماره سوال متایر

ی
اع
تم
اج

- 
ی
اد
ص
اقت

 

 -04/0 01/1 58/3 هااطالع رسانی به مردم روستا در اصوص اجرای پروژه 1

 -07/0 10/1 55/3 ها مشارکت مردم در اجرا و ثمررسانی فعالیت 2

 21/0 11/1 33/3 استقمال مردم از قر  3

 03/0 07/1 49/3 ها در محم مناسب احداث سازه 4

 -15/0 12/1 64/3 هامشارکت مردم در حفظ، مراقمت و نگهداری از طرح 5

 -08/0 10/1 59/3 هااستفاده از نظر مردم در ارزشیابی و بازنگری طرح 6

 00/0 13/1 49/3 استفاده از امکانات روستا 7

 -36/0 34/1 28/3 بردارانبهرهافزایش سطح آگاهی  8

 -22/0 42/1 15/3 ها ساات و ساز پروژهافزایش میزان مهارت در  9

 01/0 42/1 04/3 بهمود وضعیت بهداشتی روستا 10

 23/0 40/1 17/3 افزایش اعتماد مردم به یکدیگر 11

 -16/0 44/1 07/3 افزایش مشارکت و همکاری بین مردم 12

 -13/0 45/1 07/3 ریزیبرنامهگیری و تصمیمافزایش حضور مردم در  13

 12/0 85/0 94/2 کاهش تعداد سیم پس از اجرای اقدامات آبخیزداری 14

 08/0 84/0 96/2 کاهش آسیب سیم پس از اجرای اقدامات آبخیزداری 15

 22/0 79/0 73/2 افزایش حجم آب زیرزمینی پس از اجرا 16

 2/0 82/0 90/2 بهمود وضعیت اشتاال 17

 -05/0 83/0 02/3 ارتقاا درآمدزایی 18

 52/0 85/0 74/2 محصوالت زراعی آبیهزینۀ کاهش  19

 16/0 84/0 91/2 افزایش عملکرد محصوالت زراعی آبی 20

 18/0 88/0 91/2 محصوالت زراعی دیمهزینۀ کاهش  21

 45/0 84/0 77/2 افزایش عملکرد محصوالت زراعی دیم 22

 16/0 82/0 91/2 ه محصوالت باغیۀکاهش هزین 23

 57/0 84/0 72/2 عملکرد محصوالت باغی افزایش 24

 22/0 83/0 88/2 افزایش عملکرد تولید علوفه 25

 -72/0 50/0 64/3 محدودیت چرای دام 26

 8/0 69/0 57/2 کاهش مهاجرت پس از اجرای طرح 27

 49/0 88/0 76/2 زندگی در محمادامۀ افزایش تمایم به  28

 07/0 37/1 06/3 افزایش سطح مراتع 29

 18/0 42/1 12/3 افزایش مستثنیات 30

 01/0 40/1 90/2 افزایش پوشش گیاهی 31

 16/0 33/1 82/2 حم مشکالت مربوط به کممود آب 32

 02/0 36/1 88/2 افزایش سطح اراضی زراعی آبی 33

 -14/0 43/1 07/3 افزایش سطح اراضی زراعی دیم 34

 -09/0 38/1 04/3 افزایش سطح اراضی باغات 35

 -17/0 41/1 14/3 افزایش تعداد دام )گاو، گوسفند، بز..( 36

 -03/0 37/1 93/2 افزایش فرصت شالی 37
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 های استخراج شده. درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل5جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس تمیین شده مقدار ویژه ها عامم

 6/16 6/16 14/6 عامم اول

 88/25 28/9 43/3 دوم عامم

 79/41 91/15 89/5 عامم سوم

 29/52 51/10 89/3 عامم چهارم

 69/58 4/6 37/2 عامم پنجم

 17/67 48/8 14/3 عامم ششم

 

 . اطالعات توصیفی پرسشنامه6جدول 

 عامم سوم عامم دوم عامم اول متایرها ردیف
عامم 

 چهارم

عامم 

 پنجم

عامم 

 ششم

 16/0 38/0 33/0 -23/0 -05/0 19/0 هاروستا در اصوص اجرای پروژهاطالع رسانی به مردم  1

 03/0 3/0 35/0 -17/0 12/0 45/0 هامشارکت مردم در اجرا و ثمررسانی فعالیت 2

 26/0 -06/0 -14/0 22/0 -31/0 17/0 استقمال مردم از قر  3

 18/0 -31/0 29/0 39/0 03/0 -04/0 ها در محم مناسباحداث سازه 4

 -13/0 04/0 -02/0 -16/0 -02/0 -09/0 هامشارکت مردم در حفظ، مراقمت و نگهداری از طرح 5

 -02/0 02/0 04/0 -06/0 -29/0 63/0 ها استفاده از نظر مردم در ارزشیابی و بازنگری طرح 6

 6/0 15/0 -06/0 -13/0 03/0 -14/0 افزایش استفاده از امکانات روستا 7

 -07/0 -05/0 17/0 -17/0 3/0 83/0 بهره بردارانافزایش سطح آگاهی  8

 -08/0 18/0 68/0 -08/0 24/0 02/0 هاافزایش میزان مهارت در ساات و ساز پروژه 9

 2/0 -04/0 26/0 4/0 17/0 -05/0 بهمود وضعیت بهداشتی روستا 10

 -13/0 -08/0 12/0 -05/0 28/0 84/0 افزایش اعتماد مردم به یکدیگر 11

 -17/0 -06/0 24/0 32/0 -01/0 54/0 افزایش مشارکت و همکاری بین مردم 12

 32/0 -06/0 04/0 12/0 -31/0 27/0 ریزیگیری و برنامهافزایش حضور مردم در تصمیم 13

 -05/0 17/0 08/0 -09/0 -08/0 23/0 کاهش تعداد سیم پس از اجرای اقدامات آبخیزداری 14

 -2/0 -2/0 1/0 -34/0 44/0 -2/0 اجرای اقدامات آبخیزداریکاهش آسیب سیم پس از  15

 08/0 28/0 05/0 -04/0 18/0 1/0 افزایش حجم آب زیرزمینی پس از اجرا 16

 -19/0 28/0 4/0 3/0 -11/0 -01/0 بهمود وضعیت اشتاال 17

 -1/0 -22/0 -24/0 09/0 -29/0 03/0 ارتقاا درآمدزایی 18

 -11/0 -24/0 -34/0 -09/0 -28/0 14/0 آبیکاهش هزینۀ کشت زراعی  19

 -48/0 28/0 24/0 09/0 -25/0 05/0 افزایش عملکرد محصوالت زراعی آبی 20

 -04/0 03/0 -02/0 17/0 31/0 2/0 کاهش هزینۀ کشت زراعی دیم 21

 14/0 17/0 -34/0 -07/0 -03/0 -02/0 افزایش عملکرد محصوالت زراعی دیم 22

 -16/0 -07/0 51/0 17/0 12/0 -02/0 محصوالت باغیکاهش هزینۀ  23

 08/0 21/0 -29/0 36/0 32/0 00/0 افزایش عملکرد محصوالت باغی 24
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 . 6جدول ادامه 

 عامم سوم عامم دوم عامم اول متایرها ردیف
عامم 

 چهارم

عامم 

 پنجم

عامم 

 ششم

 03/0 51/0 1/0 -34/0 017 -07/0 افزایش عملکرد تولید علوفه 25

 00/0 -23/0 -12/0 -09/0 -17/0 05/0 محدودیت چرای دام 26

 04/0 26/0 11/0 55/0 11/0 07/0 کاهش مهاجرت پس از اجرای طرح 27

 31/0 -1/0 00/0 19/0 3/0 01/0 افزایش تمایم به ادامۀ زندگی در محم 28

 17/0 09/0 02/0 -13/0 37/0 -13/0 افزایش سطح مراتع 29

 -06/0 -18/0 17/0 -31/0 -18/0 03/0 افزایش مستثنیات 30

 -29/0 05/0 -02/0 31/0 1/0 -01/0 افزایش پوشش گیاهی 31

 -04/0 14/0 -18/0 -1/0 -07/0 -05/0 حم مشکالت مربوط به کممود آب 32

 48/0 15/0 08/0 -08/0 06/0 13/0 افزایش سطح اراضی زراعی آبی 33

 05/0 19/0 44/0 14/0 17/0 03/0 افزایش سطح اراضی زراعی دیم 34

 13/0 23/0 07/0 -05/0 -34/0 -07/0 افزایش سطح اراضی باغات 35

 14/0 -14/0 13/0 22/0 -27/0 27/0 افزایش تعداد دام )گاو، گوسفند، بز..( 36

 21/0 -39/0 27/0 -24/0 19/0 -18/0 افزایش فرصت شالی 37

 

 عوامل مؤثر از اجرای عملیات آبخیزداریهای استخراج شده از . مشخصات عامل7جدول 

 بار عاملی متایرها ها عامم

 عامم اول: افزایش مشارکت

 45/0 هامشارکت مردم در اجرا و ثمررسانی فعالیت

 62/0 هااستفاده از نظر مردم در ارزشیابی و بازنگری طرح

 83/0 بردارانافزایش سطح آگاهی بهره

 84/0 یکدیگرافزایش اعتماد مردم به 

 54/0 افزایش مشارکت و همکاری بین مردم

 44/0 کاهش آسیب سیم پس از اجرای اقدامات آبخیزداری عامم دوم: کاهش سیالب

 55/0 کاهش مهاجرت پس از اجرای طرح عامم سوم: کاهش مهاجرت

 عامم چهارم: بهمود معیشت

 4/0 بهمود وضعیت اشتاال

 68/0 هاساز پروژه افزایش میزان مهارت در ساات و

 52/0 افزایش سطح اراضی زراعی دیم

 51/0 کاهش هزینه محصوالت باغی

 48/0 افزایش عملکرد محصوالت زراعی آبی

 51/0 افزایش عملکرد تولید علوفه

 44/0 افزایش سطح اراضی زراعی آبی

 60/0 افزایش استفاده از امکانات روستا

 



 1399، پاییز 3، شماره 73مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طمیعی ایران، دوره 

 

644 

 گیریبحث و نتیجه .4
ی آبخیزداری، های از ارکان مهم پایداری اجرای طرحیک

مشررررارکررت مردم در اجرای عملیررات انگیزۀ افزایش 

ست. برای ارزیابی عوامم اجتماعی صادی  -آبخیزداری ا اقت

های آبخیزداری، بر اساس تحلیم عاملی چهار بر طرحمؤثر 

مشارکت ذینفعان، کاهش سیالب، کاهش مهاجرت،  مؤلفۀ

 بهمود معیشت استخراج شد.

های تحقیق نشرران داد که در عامم مشررارکت در یافته

های منطقه، میزان مشرررارکت در اجرا و ارزشررریابی طرح

نتیجۀ برگزیده قرار گرفت که های جزا مؤلفهآبخیزداری 

ایش اوانی دارد. افز[، هم16، 30، 24]مطالعۀ حاصرررم با 

ها را برداران، مدیریت پایدار طرحمیزان مشرررارکت بهره

نهتضرررمین می ید و از هزی ما بم ن قا به طور  لت  های دو

هد. از دیگر توجهی می فهکا مم های مؤل عا خابی در  انت

برداران، مشرررارکت در منطقه، افزایش سرررطح آگاهی بهره

کاری بین  کدیگر و افزایش هم به ی ماد مردم  افزایش اعت

توان، آگاهی اسرررت. یکی از دالیم این امر را میذینفعان 

رسانی مسئوالن منابع طمیعی در منطقه و ارتماط مستمر 

برداران و کارشرررناسررران منابع طمیعی دانسرررت. بین بهره

به اجرای طرحبهره مت  های آبخیزداری برداران نگرش مث

تایج ] با ن که  ند،  عه30دار طال قت دارد. در م طاب ای [ م

کاهش میزان مشررارکت نسررمت به اعتماد  ترین دالیممهم

به یکدیگر را تمایم به فردگرایی و عدم آگاهی از مزایای 

ست ] سته ا شارکت دان [ که در این مطالعه اصوصیت 5م

فردگرایی در افراد مشرراهده نشررد. عدم اسررتفاده از نظر 

شبهره شارکت ای ان در مدااالت آبخیزداری، از برداران و م

محلی، نسمت به کارشناسان دولتی مردم گالیۀ رین تعمده

ست. چراکه نظر بهره سالا ضور در تجربۀ ها برداران که  ح

ند، می باشرررد، منطقه را دار ند منمع غنی از اطالعات  توا

 .[21][ به نتایج مشابه دست یافتند 28]

اذیۀ  سرررطحی، هایآب آوریجمع امروزه  هایآبت

 راه ترینصرررحیح مهم رداریببهره تنظیم و زیرزمینی

در عامم کاهش [. 6اسرررت ] آب منابع مدیریت کارهای

سیالب در منطقه، کنترل سیالب و کاهش عوارض جانمی 

های آبخیزداری ترین دسررتاوردهای اجرای طرحآن از مهم

شود. این عملیات در کاهش آسیب سیالب و محسوب می

[ به 23 ،20، 19، 17مثمت دارد، ]تأثیر اسررارات سرریم 

یافتند. در عامم کاهش مهاجرت در نتایج مشررابه دسررت 

منطقه، کاهش مهاجرت پس از اجرای طرح، در منطقه به 

انتخابی در این بخش، معنادار شرررده اسرررت. مؤلفۀ عنوان 

سمب کاهش اجرای طرح های آبخیزداری به طورمعناداری 

تمایم به مهاجرت در منطقه شرررده اسرررت. علت کاهش 

توان افزایش هر میتمایم مردم برای مهاجرت از حوزه را 

کاهش  باغی و زراعی و  ید محصررروالت  ندک تول ند ا چ

نه یم افزایش می تخمین زد. این امر را هاهزی به دل توان 

ست. ذایرۀ حجم آب زیرزمینی و افزایش  آب در حوزه دان

با این حال وضرررعیت پوشرررش گیاهی و سرررطح مراتع به 

سال سمت به  شمگیری ن های قمم از اجرا بهتر صورت چ

نشرده اسرت و به همین دلیم تعداد دام در منطقه بیشرتر 

اند که [ نتیجه گرفته20نشرررده اسرررت. برای محققان ]

در روند مهاجرت نداشرررته اسرررت. تأثیری ها اجرای پروژه

عامم چهارم، با عنوان بهمود وضررعیت معیشررت در منطقه 

ر ساات انتخاب شد. در این عامم افزایش میزان مهارت د

ساز پروژه ستقیم(، افزایش و  ها )به عنوان ی  عامم غیر م

ضی دیم و کاهش  صوالت باغی ]هزینۀ سطح ارا [، 27مح

ای زا معرفی شدند. در مطالعههای معیشتبه عنوان گزینه

ضعیفی بین اجرای طرح های آبخیزداری و پایداری ارتماط 

 دسرررت آوردند، و درآمدزاییاقتصرررادی مردم وابسرررته به

[. وضعیت اشتاال در حوزه 32جایگزین را معرفی نمودند ]

شتاال، افزایش درآمدزایی و  ضعیت ا سوال، بهمود و سه  با 

ی شرالی سرنجیده شرد که در بین این هاافزایش فرصرت

عوامم، بهمود وضرررعیت اشرررتاال در گروه معیشرررت، قرار 

شاید بتوان به ب کارگیری نیروهای هگرفت. علت این امر را 

دوران سررراات به عنوان نیروی کارگر ربط داد. محلی در 

هایی که به طور مسررتقیم از اجرای عملیات در واقع شررام

نیز به ایجاد [ 4]در منطقه ایجاد شده است پایدار نیستد. 

ی آبخیزداری اشررراره نموده اند. هاشرررام موقت در طرح

ی هااز علم کاهش بیکاری در منطقه را اجرای طرح [12]
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سآبخیزداری  صم، همتهدان اوانی ندارد. اند که با نتایج حا

ی آبخیزداری بر روی وضرررعیت اقتصرررادی هااجرای طرح

تایج  با ن که  مت دارد  حدودی اثر مث تا  مت  مردم اثر مث

 ، همخوانی دارد.[25]

ید علوفه،  افزایش عملکرد محصررروالت زراعی آبی، تول

افزایش سرررطح اراضررری زراعی آبی و افزایش اسرررتفاده از 

تخاب دیگر معیشرت انهای مؤلفهروسرتا به عنوان امکانات 

ه دیگری نیز، افزایش عملکرد کشاورزی بمطالعۀ شدند. در 

شدتأثیر عنوان عامم  شت معرفی  [. 17] گذار مهم بر معی

هررای آبخیزداری در در واقع از نمودهررای اجرای طرح

منطقه، افزایش سررطح اراضرری کشرراورزی، باغی و مرتعی 

، 3[ به نتایج مشابه و ]7 ،17عات ]معرفی شده است. مطال

 [ به نتایج عکس رسیدند.23 ،20

مورد مطالعه بر قۀ منطهای آبخیزداری در اجرای پروژه

شالی در صت  شت.  روی افزایش فر منطقه، اثر مثمت ندا

 مشابه رسیدند.نتیجۀ [ به 30 ،23، 13]

آبخیز حسن حوزۀ ای آبخیزداری در انجام امور مدااله

ابدال، تا حدودی توانسررته اسررت در زندگی جوامع محلی، 

ی آبخیزداری هاباشد. در واقع با وجود آنکه پروژهتأثیرگذار 

در منطقه توانسرررته اسرررت، بر کاهش سررریالب، کاهش 

مؤثر مهاجرت، افزایش مشارکت و بهمود وضعیت معیشت 

ی زندگی، از قمیم هاباشرررد، ولی نمود آن در دیگر جنمه

بهداشتی روستا، تمایم روستاییان به ماندن  بهمود وضعیت

شت آبی هادر منطقه، ارتقاا درآمدزایی، کاهش هزینه ی ک

ضعیف  سطح مرتع  و دیم، بهمود پوشش گیاهی و افزایش 

برداران معتقد بودند که اجرای پروژهای بوده اسرررت. بهره

ته اسرررت بر محدودیت چرای دام و  آبخیزداری نتوانسررر

 باشد.مؤثر منطقه افزایش تعداد دام در 

برداران با توجه به احداث بند ااکی حسررن ابدال، بهره

ملموس، افزایش آب زیرزمینی و تاییر عملکرد تررأثیر 

 امر آگاهی این دلیماند. محصول را در منطقه تجربه کرده

 گسررترش نگرانی و اشررکسررالی پیامدهای از کشرراورزان

 اجماری است. مهاجرت و درآمد شدید کاهش از ناشی
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