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از  ین جداتوامینواحی روسطتایی را ن مختلف منابع طبیعی در سطح   های پروژه یاجرا، امروزه: هدف 

این پژوهش با هدف  .در نظر گرفمها ناشططی از این طر  یاجتماعی و اقتصططاد، آثار زیسططم محیحی

سقزچی         شده بر اهالی در حوزه آبخیز  صادی اقدامات آبخیزداری انجام  سایی اثرات اجتماعی و اقت شنا

این تحقیق کلیه سططرپرسططتان   یجامعه آمار .اردبیل با روش توصططیفی و تحلیلی انجام شططده اسططم  

ستفاده از فرمول کوکران   بهرههای خانوار ساکن این حوزه بودند که از میان آنان با ا نفر با  200، بردار و 

 .مستقیم قرار گرفتند یروش تصادفی ساده مورد پرسشگر

سی پژوهش  روش شاورز همچون میزان بازدهی تولیدات هایی متغیر در این تحقیق: شنا ، و دامی یک

شاورز      ضی ک سح  ارا شتغالزایی ، سح  باغات منحفه ، سح  مراتع ی، میزان تغییرات در  ، مهاجرت، ا

شده به نرم  یآورجمعهای داده .مورد بررسی قرار گرفم ها و استقبال مردم از طر   یمیزان رضایتمند 

مورد تجزیه ( اسپیرمن ) همبستگی با استفاده از آزمون ضریب   ها کلیه داده .منتقل گردید SPSS افزار

( NVP) ارزش خالص کنونیهای در تجزیه و تحلیل مباحث اقتصططادی از تینی  .و تحلیل قرار گرفم

 .گردیداستفاده ( IRR) و محاسبه نرخ بازده داخلی

عملیرد تولید علوفه و کاهش  ی، مرتع یسح  اراض  اجرا شده با افزایش های تاثیر طر  ها:یافته

همبستگی ، با عنایم به نتایج تحقیق .درصد معنی دار شد 5سیالب در سح  احتمال خسارت 

 ینتایج اقتصططاد .وجود ندارددر حوزه اجرا شططده های معنی داری بین میزان مهاجرت و طر 

اجرا های  طر برای ( NPV) داد که ارزش فعلی خالص   در حوزه نشطططان یعملیات آبخیزدار 

دهنده اقتصادی  که نشان ، به دسم آمد تومان  11،663،857،402حوزه سقزچی چای  شده در  

در  یمحصوالت کشاورز   یهمچنین نرخ بازده داخلی برا .باشد در این حوزه میها بودن فعالیم

 .درصد به دسم آمد 60منحقه برابر با 

باغی و تولید  و افزایش عملیرد محصططوالت زراعی و، سططیالبخسططارات کنترل : گیرینتیجه

سم آورد از مهم، علوفه سقزچی می   های طر های ترین د شده در حوزه  شد اجرا  های طر  .با

خاصی  سح  اراضی دیمی منحقه تأثیر   ، سح  اراضی باغی  ی، اجرایی بر سح  اراضی کشاورز   

 .گردیده اسم گیاهیباعث افزایش تولیدات البته ، نداشته اسم

 NPV ،IRR، آبخیزداری، اجتماعی و اقتصادی  های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه 1-1

سم تا توجه به این دو نعمم اله        شده ا سان به آب و خاك باعث  ضروری ان را فراموش  ینیاز 

ش  و نیمه  .نیند ساخته         اقلیم خ ستفاده بهینه از آب و خاك را افزون  شور نیز لزوم ا ش  ک خ

سم  سان علوم آب و خاك     یبه نظر م .ا شنا سد که اغلب کار بودن منابع آب و  یمعتقد به بحران، ر

شور م  شند یخاك در ک شده و های از روش یاجرای عملیات آبخیزداری یی .با برای ، کارا پذیرفته 

،  این عملیات یاقتصطططادی و اجتماعهای بدون توجه به معیار .دشطططومی یارزیاب حفظ آب و خاك

 گسترده های فعالیم .دنمایمیغیرممین  یوری از این دو منبع اله میزان موفقیم در بهره یارزیاب

م اسططدر کشططور برخوردار بوده ای هسططابقبی به بعد از رشططد 70آبخیزداری در کشططور که از دهه 

(Garshasbi,2013)  . را متوقف  یو خاک یگرچه نتوانسططته اسططم تاکنون روند تخریب منابع آب

سال  یل، سازد  ض  25تاکنون در  71ین از  شور اجرای  یمیلیون هیتار از ارا سبم به  ، شده  یک که ن

 (.Garshasbi,2013)برابر شده اسم 25، 71ب تا سال المجموع عملیات انجام شده از ابتدای انق

داشته و    یآبخیزداری چه اثراتهای شود که اجرای طر   یاسم بررس   الزمز نقحه نظر تحقیق ا

که  ، هزینه شطططود  ایهآبخیزداری به چه گون    یآتهای  اعتبارات در نظر گرفته شطططده برای طر    

شترین بازده  شد   های را در حوزه یبی شته با س  .آبخیز به همراه دا شناخم و تحلیل اثرات  ی، برر

عامل    .هزینه کرد را در این بخش بهینه خواهد کرد   ، آبخیزداریاقتصطططادی عملیات   -یاجتماع 

ترین عامل هم در تخریب و هم در حفظ منابع آب و خاك به شططمار یمهمترین و اصططل یانسططان

به  (.saadat,1991)گیرد مورد توجه قرار یدر محالعات مربوط به منابع طبیع یبایسططتکه آید یم

و یا   آبخیزداری از عوامل شططیسططم های نان در طر که عدم جلب مشططارکم آبخیزنشططی ای هگون

 شطططده یآبخیزداری ارزیابهای در طر  شطططده یکامل به اهداف پیشطططبین یحداقل عدم دسطططتیاب

(Ghoddosi,2003 ) دشومی یتلق یموفقیم در هر اقدام یو کلید اساس(Turner,1976 )که اگر  

 (.Satterlund، 1991) دشومیقلمداد نموفق ، برداران نباشدبهرههای منحبق بر فرهنگ و نیاز

بوده و موجبات  یکه اقدامات آبخیزداری دارای ارزش اقتصططادی متبت دهدمیمحالعات نشططان 
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تداوم جریان آب را فراهم م   یکاهش احتمال وقوع خشطططیسطططال    و  Sadeghi)آورند ی و افزایش 

یاران  یم   ، افزون بر آن (.2004، هم عال ی  های  نقش ف  و Ghodrati)لآبخیزداری در کنترل سططط

، زیکشططاور یحفظ اراضطط(، 2005، و همیاران Shahbazikia)رسططوب کاهش(، 2004، همیاران

 رزیدامداری و کشاو های افزایش فعالیم(، teymori,2010)و تولید علوفه یپوشش گیاه افزایش 

(Bigneh 2013، و همیاران ) ،حفاظم خاك و آب به تائید رسیده اسم و(Ghafori و همیاران ،

2012 ). 

شناخم و تحلیل میزان اثرات طر   ساکنان های در این پژوهش به  ستائیان ) آبخیزداری بر  (  رو

ایجاد ی، و دام یتولیدات گیاه یپرداخته شطططده و میزان بازده سطططقزچی چای نمینحوزه آبخیز 

میزان رضطططایتمندی مردم و میزان  ، حفظ جمعیم و کاهش مهاجرت   ، افزایش درآمد ، اشطططتغال 

های متبم طر  یموثر در اثر بخشططهای و راهیار یبررسطط یآتهای مردم از اجرای طر اسططتقبال 

 .آبخیزداری نیز ارائه شده اسم

  بیان مساله 2-1

 یبرا یزدایآبخهای طر  یاجرا رانیخش  مانند ا  مهیغالب خش  و ن  میبا اقلهایی در کشور 

و اقدامات  ها انجام طر  .باشدیم ییباال میاهم یخصوص آب و خاك دارابه یحفاظم از منابع مل

از  یریو جلوگ ای پا یبرداربهره یبراها آن می ریو مد یعینقحه شطططروع حفظ منابع طب   یزداریآبخ

شد یم یعیرفم منابع طبرهد س  .با شن  دگاهید ندتوامیاقدامات  نیا یبرر   یدر رابحه با بازده یرو

ئه دهد   یزداریآبخهای  طر  در  زیادی های  نه یسطططاالنه هز   (.1391،و همیاران  یاسطططیندر )ارا

 نیامتبم   یرگذار یتأث  یو ادعا  دگردمی یزداریآبخ اتی صطططرف انجام عمل  ایران زیآبخهای  حوزه

نشططده و در چند دهه  مشططخصبه وضططو   اتیعمل نیا یاثرگذار زانیم یول، اردوجود د اتیعمل

 کشور زیآبخهای از حوزه قتریدقهای یامیان بررس یییدرولوژیههای با استفاده از انواع مدل ریاخ

سم    شته ا شرا  .فراهم گ س ید رومی ده آل انتظاریط ایدر  و ها در طر  یابیستم نظارت و ارز ی  

ها  نهیهز، منافع ، آن یمرتب اجرا یابی منظور ارزبه یزداریآبخهای پروژه ژهیبه و یعمرانهای پروژه

  (.منبع پیشین)جاد گرددیاها ی آناثرات متبم و منف و

مصطرف    یالگو رییو تغ میجمع شیافزا جهیکه نت ییمواد غذا یروزافزون برا یتقاضطا  شیافزا 

سم    شور بوده ا شاورز  شتر یلزوم توجه ب، در ک توجه به منابع آب و خاك  نیو همچن یبه بخش ک

 میریعدم وجود نظام مد .دسططازمی انینما یدر بخش کشططاورز دیتول یاصططلهای هیرا به عنوان پا

نا   در مجموعه   یمنابع آب و خاك و به طور اعم بخش کشطططاورز    های  نه یدر زم سطططبکارا و م

  ندتوامی ندهیکه در آ دهیمنابع آب و خاك گرد بیروند تخر شیموجب افزا، کشطططور یالتیتشطططی

به دنبال داشطططته     ییو به طور خاص مجموعه روسطططتا     یبخش کشطططاورز یرا برا یادی خحرات ز
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 (.1982 ،پلمن)باشد

ساس   نیبر ا  سب   یصح  میریبا مد ندتوامی یزدارینمود که آبخ انیب نتوامیا  طیشرا ، و منا

آماده کند و در ( آب و خاك) یاتیحفظ عناصططر ح یبرا( زیحوزه آبخ) راها انسططان یزندگ طیمح

سبم به بهره    صول    یبردارضمن ن سب و ا صوالت به   دیتول شیمنابع در جهم افزا نیاز ا یمنا مح

 .دیایانسان ب یاری

شرا   صاد  یاجتماع طیبا توجه به  ستا  یو اقت  دیعوامل تول نییپا ییکارا، ییحاکم بر جوامع رو

ستا   های در بخش صاد رو سم از      یناتوان، مختلف اقت ستفاده نادر ستفاده از امیانات موجود و ا  در ا

 یعیابع طبدر سطططح  من ییاسطططم که باعث کاهش کارا یاقتصطططادهای ریمتغ نیاز بارزترها، آن

 (.1376، اریبخت)دگردمی

سب آبخ  میریدر واقع با اعمال مد  صاد   های و نگرشها رفتار، یزداریمنا سان از نظر اقت و   یان

سبم به مح  یاجتماع سم و   عمیو طب طین صال    ایدر سعه  ، نگرش نیا میکه در نها دشو میا تو

 (.1995، شاراما) منابع آب و خاك را به دنبال خواهد داشم داریپا

سب و   میریمد جادیو ا سو   یدر کشور از   طبیعی منابع بیکنترل روند تخر یبرا در  کارامنا

به خصطططوص در مناطق )جهم اسطططتفاده محلوب از منابع آب و خاك در مناطق مختلف کشطططور   

تا   یبرا یعملهای  و راهیار ها  برنامه   یبه اجرا ، در سطططح  کالن یزداریآبخ می ریمد ( ییروسططط

کوچ  های در حوزه یزداریمختلف آبخهای پروژه یاجرا .مهم اقدام نموده اسم  نیبه ا یابیدست 

ستا  صل که بهره ییو بزرگ در اکتر مناطق رو سال    نیاز ا یبرداران ا ستند در  شته  های منابع ه گذ

کارشططناسططان و ، رانیمد، انییروسططتا نیرا در ب یمتفاوتهای دگاهیو به دنبال خود د افتهی شیافزا

 (.1371، یقدوس)کرده اسم جادیا ...رهیغ

ش های امدیو پ یعیمنابع طبهای پروژه یاجرا لزومبا توجه به   امروزه ها طر  نیاز ا یمتعدد نا

جدا  ها  طر  نیا یاجرا نتوامین گرید ناطق مختلف  مد ی از پ یرا در م ، یحیمح سطططمیزهای  ا

به هایی امدیپ نیشططناخم کامل چن دیتردیب .در نظر گرفمها آن از یناشطط یو اقتصططادی اجتماع

شوار  نیبودن و همچن درازمدت لیدال سان ها آن از یخاص برخ ید سم  یکار آ به هر حال به  .نی

 نهیدر زم یمحالعات یاجرا ها،آن بهتر میریو مد منابع طبیعیهای در توسعه طر  میمنظور موفق

،  ییرضا )رسد می به نظر یورضر  یامرها طر  نیا یاز اجرا یناش های امدیمشخص کردن آثار و پ 

1390.) 

 

 یقتحق یسواالت اصل  3-1

به مسططائل و اهداف   یابیاجرا شططده در منحقه تا چه حد در دسططت  یزداریآبخ اتیعمل .1
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 ؟ بوده اسم موثرحوزه  یبرداربهره یاجتماع یاقتصاد

بر  یو اقتصطططاد یچه اثرات اجتماع یسطططقزچ زیآبخ انجام شطططده در حوزههای میفعال .2

 ؟ حوزه داشته اسم نیا نانیزنشیآبخ

 

 پژوهش  های هیفرض 4-1

 : ندشومی آزمون ریزهای هیپژوهش فرض نیا در

 آن بر یو اقتصططاد یو اثرات اجتماع یسططقزچ زیانجام شططده در حوزه آبخهای میفعال نیب -1

  .وجود دارد یدار یارتباط معن نانیزنشیآبخ

ستا  زانیپژوهش م نیا -2 ش  ندتوامیرا که  ییمهاجرت در مناطق رو های  ویسنار  یاز اجرا ینا

 .دنمایمیباشد را مشخص  یزداریمختلف آبخ

 قیتحقاهداف  5-1

صل از فعالیم      صادی حا شناخم اثرات اجتماعی و اقت آبخیزداری انجام  های هدف این تحقیق 

 .باشدآبخیز سقزچی اردبیل می شده در حوزه

سم که       سوال ا ضر به دنبال یافتن این  شده در منحقه تا   تحقیق حا عملیات آبخیزداری اجرا 

افزایش تولید ) برداری حوزهچه حد در دسطططتیابی به مسطططائل و اهداف اقتصطططادی اجتماعی بهره

 ؟ موفق بوده اسم...( مشارکم و غیره، مهاجرت، اشتغال، محصوالت

سایی و تحلیل میزان اثرات طر     شنا شده از نوع بیولوژ های اهداف کلی این پژوهش  ییی اجرا 

موثر در اثر بخشی های و میانییی بر زندگی ساکنین حوزه آبخیز سقزچی چای و شناسایی راهیار

 .حوزه آبخیز مورد محالعه بوده اسمهای اجرا شده در روستا یآبخیزدارهای متبم طر 

 و اهمیت تحقیقضرورت  6-1

قع چشم اندازی از  این اثرات در وا .هر فعالیتی توسط انسان بر روی طبیعم دارای اثراتی اسم   

این امر  .را نشان دهد ها ند نقاط ضعف و قوت برنامه تواها میآن انسان بوده و شناخم  های فعالیم

  (.1374، دهقانیان)دشومینقاط اقصی در ها منجر به هدفمندتر و قانونمندتر شدن این برنامه

پایدار به     یحفاظم و بهره بردار  های  با توجه به اهمیم حفاظم از منابع طبیعی و تدوین راهبرد        

ای ههر پروژ یمشططارکم مردم در اجرا .دگردمیبیش از پیش احسططاس  یعنوان ضططرورتی بنیاد

 یآن پروژه اسططم و این مسططدله در حفاظم از منابع طبیعی از اهمیم بیشططتر   یضططامن پایدار

معتقد  یقتصادا-نظران توسعه اجتماعیبیشتر صاحب (.Heydari & et al, 2014)برخوردار اسم
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صاد     شناخم عوامل اقت ستند که  ستم بهره   یو اجتماعی در پایدار یه از منابع طبیعی  یبردارسی

  (.Moradi & et al, 2015)موثر اسم

همگانی که توسططط های طر اسططم که کلیه  مهم، به منظور تقویم مدیریم در منابع طبیعی 

به اجرا در   لم  به  می دو ند از جن یل گردد  مختلف تجزیه های  آی به طور     ها  طر این  .و تحل ید  با

بررسططی ها آن مختلف علمی مربوط بههای موردی به وسططیله متخصططصططان و دانشططمندان رشططته 

 (.1374، دهقانیان)شوند

محسوب  ها ابزار اجرایی مهمی برای مدیران و مجریان این گونه برنامه، در واقع شناخم اثرات  

نه   .ند شطططومی ندازه ها  رنامه  پیشطططرفم ب تنها  زیرا  ثار این گونه    کن میو تبیین گیری را ا د بلیه آ

 (.1995، سینگ)دسازمیبه ویژه روستاییان آشیار ، مختلفهای را بر گروهها و پروژهها سیاسم

سم     صادی اجتماعی در    سیا ستایی نیز اکنون به اهمیم کاربرد اطالعات اقت گذاران مناطق رو

که با استفاده از این اطالعات   دانندمیو اند هعه روستایی پی برد توس های تجزیه و تحلیل سیاسم  

لذا حصول اطمینان از میزان تحقق   (.1381، صالحی )آنان اثرات بیشتری خواهد داشم  های برنامه

شده در قالب طر  اهداف پیش ضوع آب و    ، اجراییهای بینی  ستمی به مو سی خاك و  وجود تفیر 

نگ      گات حه تن حد راب یم    ها  آن تعیین  عال ماعی بهره  های  با ف له  اقتصطططادی و اجت برداران از جم

 .آیدترین اقدامات به حساب میضروری

سقزچی        صادی در حوزه آبخیز  شناخم اثرات اجتماعی و اقت ساس  که به عنوان ی  )بر این ا

قد و آورد که به ناین امیان را به وجود می( دگیرمینمونه در اسطططتان اردبیل مورد بررسطططی قرار 

، در منابع تولیدها بررسططی اثرات اقتصططادی و اجتماعی عملیات آبخیزداری و تاثیر این نوع فعالیم

 .بپردازد ...افزایش تولید محصوالت و غیره، مشخص نمودن نسبم فایده به هزینه، ایجاد اشتغال
 

 تحقیقپیشینه 7-1

  داخلیپیشینه 1-6-1

صاد  یابیکه در خصوص ارز  یدر محالعات   -یییولوژیب)یعیمنابع طبهای پروژه یاجتماع -یاقت

 : اشاره کرد ریبه موارد ز نتوامیصورت گرفته  رانیدر ا( یییمیان

ارزیابی اقتصطططادی اجتماعی طر  پخش سطططیالب    ، طر  خود را تحم عنوان  (،1376)بختیار 

سا ارائه نموده  ستفاده از هزینه تجزیه و تحلیل اقتصادی شده و هزینه     .اندگربایگان ف این طر  با ا

ضمنی   ، گذاری متغیر سرمایه های  سته و  شامل     واب صل از اجرای طر   طر  همراه با منافع حا

سم      ، ستقیم منافع م شده ا ضمنی طر  تعیین  ستقیم و  شده    .و غیر م سبات انجام  سبم  ، محا ن

 . را نشان داده اسم B/C=20باالی فایده هزینه 
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ج  ینتابررسططی با ، زیآبخهای م حوزهیریداری در مدگاه آبخوانیابی جایدر ارز(، 1382)قدوسططی

عدم جلب اعتماد    ، اجتماعی  از بعد ، زداری اجرا شطططدهیات آبخی ابی عملی رزاقاتی  یسطططه طر  تحق

یی از عوامل عمده شیسم   یعنوان زداری را بهیآبخهای طر نان به مشارکم در اجرای  یزنش یآبخ

داند.   میزداری یآبخهای   نی شطططده در طریبشیابی کامل به اهداف پ    ی عدم دسطططت ، ا حداقل  ی و 

 داند.می محالعه را ضروریه مراحل یحوزه در کلاین ن یمشارکم دادن ساکنهمچنین 

ارزیابی اثر بخشطططی عملیات بیولوژییی و     پژوهشطططی با عنوان (، 1386)و همیاران  مهدی پور 

تلفات و  نتایج تحقیق نشطططان داد، ،انجام دادند میانییی در بند خاکی الله زار در اسطططتان کرمان  

تن در هیتار و خسططارات ناشططی از  18/92به میزان ها طر  یفرسططایش خاك منحقه پا از اجرا

سیل در حدود  و سم    27/89قوع  صد کاهش یافته ا شتغال     ها این طر  یاجرا. در سم ا سته ا توان

 .درصد افزایش دهد 38/2افراد محلی را در حدود 

  یاجتماع یاثرات اقتصططاد یابیدر خصططوص ارز یدر پژوهشطط (،1386)و همیاران انیمنصططور

کامه خراسطططان  زیآبخ در حوزه یعیسطططازمان منابع طب یاز سطططو یییو میان یییولوژیبهای طر 

ضو  س  جهینت نیبه ا یر صاد  های که طر  دندیر شده در منحقه مورد محالعه در بعد اقت در  یاجرا 

اسم   یدر حال نیا .نداشته اسم   یریاشتغال تاث  شیو افزا انییروستا  هاجرتم زانیاز م یریجلوگ

طر  در منحقه کاهش تعداد وقوع   یاجرا ریتاث نیمهمتر، اطالعات کسطططب شطططدهبه  توجه که با

 .بوده اسم آناز  یناش یمنفهای امدیو پ لیس

اجتماعی   -یارزیابی اثرات اقتصطططاد  تحقیقی با عنوان (، 1386)منصطططوری و محمدی گلرنگ  

اجرا شده  های طر  .انجام دادند یبیولوژییی و میانییی حوزة آبخیز کامه خراسان رضو  های طر 

از مهاجرت روسططتاییان و افزایش اشططتغال  یدر جلوگیر یبعد اقتصططاددر منحقه مورد محالعه در 

طر  در منحقه کاهش تعداد سططیل و  یدر حالی که مهمترین تأثیر اجرا .نداشططته اسططم  یتأثیر

 .منفی ناشی از آن بوده اسمهای پیامد

  یییو میان یییولوژیبهای طر های امدیدر محالعه خود با عنوان پ (،1389)و همیاران یمیرح

ستان فارس کاهش   زیآبخ در حوزه  یریو کنترل و جلوگ یسحح بهای روان آ قابل توجهدز کرد ا

 .برشمردندها طر این  یاجراهای دستاورد نیخاك را از مهمتر شیاز فرسا

یاران  عۀ دیگر   (، 1389)رحیمی و هم حال مد     یدر م یا بیولوژییی و  های  طر های  با عنوان پ

ستان فارس  میانییی در حوزه آبخیز دژکرد شایان توجه روان آ ، ا سححی و کنترل و  بهای کاهش 

 .برشمردندها طر  یاجراهای مهمترین پیامد را از فرسایش خاك یجلوگیر

شهر       یمرتعدارهای طر  یتحقیقی روطی (، 1389)روحی و همیاران ستان قائم  شهر مراتع 

برداران احتمال مشططارکم بهره، منابع طبیعیهای نتیجه گرفته شططد که با افزایش آگاهی از طر 

 .افزایش یافته اسم
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اثرات قابل   آبخیز های مدیریمطر  اذعان داشتند که در تحقیقی (، 1393)رنجبری و همیاران

  .کالبدی و کیفیم زندگی دارد اقتصادی، ، اجتماعیوضعیم، توجهی بر 

در  یمرتعدار  هایدر بررسطططی دالیل موفقیم و عدم موفقیم طر   (، 1394)مرادی و همیاران 

پرداخم حق نظارت مناسططب به ، بیمه نمودن مرتعداران: به این نتیجه رسططیدند اسططتان گلسططتان

طر  به کارشططناسططان با تجربه و تهیه طر  با   یواگذار، با دامداران متخلف یبرخورد جد، ناظرین

 .اجرا شده بوده اسمهای برداران از مهمترین دالیل موفقیم طر مشورت بهره

سد بوستان  های ارزیابی کیفی طر (، 1394)و همیارانمقدسی    را آبخیزداری در حوزه آبخیز 

 تحقیقنتایج  پرداختند.   آبخیزداریهای  باهدف ارزیابی و بررسطططی اثرات اجتماعی اجرای فعالیم      

سبم به      ستاییان ن شان داد که آگاهی رو شارکم آنان در طر   ن خیلی کم  ها طر  آبخیزداری و م

سم  سیل را حل       ودتا حدها برداران محلی اجرای پروژهبهره از دیدگاه، ا ضل  سم مع سته ا ی توان

ستاییان        های نماید و طر  سح  درآمد پایین رو شتغال و  شده در زمینه کمبود ا آبخیزداری اجرا

 .تأثیر نداشته اسم، شده اسمها آن که منجر به مهاجرت

آبخیزداری نظیر های رای فعالیماثرات اجتماعی اج یوهشططدر پژ(، 1394)مقدسططی و همیاران

را مورد بررسطططی قرار ها میزان پذیرش مردمی پروژه، مشطططارکم مردمی، رضطططایم و نگرش مردم

ند. هداد مده از اولویم       ا بدسطططم آ تایج  ندی اثرات اجرای طر  طبق ن ، برداراناز دیدگاه بهره  ها  ب

و حل معضل سیل بوده اسم و تاثیر ها طر  مناسب این موقعیم میانی، بیشترین اثر اجرای طر 

 .بر بهبود وضعیم اقتصادی مردم و کاهش بییاری نداشته اسم محسوسی

های   اجتماعی فعالیم   -تحلیل عاملی اثرات اقتصطططادی  (، 1395)ادرسطططی سطططبزوار و همیاران 

مورد بررسی  حوزه آبخیز گوش شهرستان مشهد را در دید آبخیزنشینانبیومیانییی آبخیزداری از 

اقتصطططادی عملیات -شطططناخم و تحلیل اثرات اجتماعی، هدف بررسطططی این تحقیق با .ار دادندقر

ایج حاصل از تجزیه و تحلیل عاملی نشان داد نت .از دید روستائیان انجام شد، آبخیزداری اجرا شده

صادی و اجتماعی های که متغیر شامل   ، تاثیرگذار اقت صلی  ضی    : در چهار عامل ا سح  ارا افزایش 

افزایش اراضطی مرتعی و جلوگیری از سطیل و خسطارات    ، افزایش آبدهی قنوات، و کشطاورزی باغی 

ضی   شی از آن به ارا صد از کل  60بیش از ، این چهار عامل در مجموع .بروز نمود، نا واریانا را  در

اجرای عملیات آبخیزداری توانسته اسم با کنترل سیل و تغذیه ایشان اذعان دارند، تبیین نمودند. 

شاورزی و باغی را افزایش دهد     ، فمآبر ضی ک سح  ارا اجرای ، همچنین .آبدهی قنوات را بهبود و 

شده         ، عملیات حفاظتی در مراتع سح  مراتع  شش گیاهی و افزایش  شدن تراکم پو موجب بهتر 

 .اسم

ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تاثیرات خشیسالی بر وضعیم (، 1395)و همیاران خحیبی

نان    تانشطططی یابی    .را مورد پژوهش قرار دادند  حوزه آبخیز مهوید  در روسططط به ارز در این پژوهش 
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( توصیفی _کاربردی)صورت کیفی  اجتماعی اقدامات آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز مهوید به 

شینان        شم آبخیزن سالی بر معی سی تاثیرات خشی سم  ، و برر شده ا شان   .پرداخته    دهدمینتایج ن

جهم بهبود شططرایط حوزه عمل کرده اسططم و بیشططترین تاثیر را بر کاهش  اقدامات آبخیزداری در 

درحالییه وقوع خشطططیسطططالی باعث  ، اعمال کرده اسطططم بها  تعداد سطططیل و میزان گل آلودگی آ  

تاثیرگذاری منفی و خسارت شدید در حوزه گردیده اسم و اقدامات آبخیزداری اجراشده در حوزه     

 .ممهوید را تحم تاثیر خود قرار داده اس

عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشططینان به مشططارکم در  پژوهشططیدر(، 1396)الیاسططی و همیاران

نشان داد میزان مشارکم نتایج  .قرار دادندرا مورد بررسی  آبخیزداری در حوزه هزارخانیهای طر 

شینان با متغیر  دار و تعداد دام و مساحم زمین روابط متبم و معنی ، سح  تحصیالت  های آبخیزن

سن رابحه منفی و معنی  شان داد که      .دار وجود داردبا میزان  سیر ن صل از روش تحلیل م نتایج حا

عوامل اجتماعی ، عوامل اقتصادی و تعداد دام به ترتیب بیشترین و سن، تحصیالت، مساحم زمین

شارکم    و عوامل ارتباطی و منا شینان به م بع اطالعاتی به ترتیب کمترین تأثیر را بر تمایل آبخیزن

  .درصد از میزان مشارکم را تبیین کردند 6/68ها این عوامل و گویه، داشتند

سنی و ملیی  ش یآبخ شم یبر مع یزداریآبخ اتیعمل یاجرا یاجتماع لیتحل (،1397)ح  نانیزن

ن به توامی اثرات طر ترین از مهم .مورد بررسی قرار دادند  زنجان -حسن ابدال  زیحوزه آبخ را در

سیل ، کاهش تمایل به مهاجرت ،  کم بازدههای تبدیل دیمزار، افزایش حجم آب زیرزمینی، کنترل 

آبخیزداری های اجرای طر  .آن اشططاره نمودهای کاهش هزینه، افزایش محصططوالت زراعی و باغی

،  اعتماد، اجتماعی روسططتا اعم از افزایش مشططارکمهای مایهتوانسططته اسططم به سططردر این منحقه 

سح  آگاهی و مهارت  شغلی   ، افزایش درآمد، مردمهای افزایش  صم  شش  ، افزایش فر افزایش پو

 .گیاهی موثر باشد

 یعیمنابع طبهای پروژه یاقتصططاد-یاثرات اجتماع یابیدر تحقیقی ارز( 1397)مددی و ملیی

ن یا شططهرسططتان خلخال انجام دادند که نتایج-لیز اندبیرا در حوزه آبخنفعان ید ذیاجرا شططده از د

ترین و کاهش مهاجرت از مهم ینیرزمیزبهای ش حجم آیافزا، البیکنترل سطط، نشططان داد تحقیق

سم ها ن طر یاهای دسم آورد  ض  ها هم چنین این طر  .ا سح  ارا ض  ی، کشاورز  یبر   یسح  ارا

ض   ی، باغ شم  یسح  ارا شش ید ک سم و باعث افزا    یر متبتیمنحقه تأث یاهیگ م و پو شته ا ش یدا

 .ده اسمیگرد یدات دامیتول

ضایی و همیاران  ش پ(، 1397)ر صادی طر  پخش     یژوه با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی و اقت

نظرات روستاییان با   اند.هدادسیالب بر آبخوان دهلران ازدید روستاییان ساکن در حاشیه آن انجام  

 .و سحو  مالییم اراضی مختلف از نظر آماری با همدیگر تفاوت معنی داری دارد   شغلی های گروه

جمعیتی و ، محیحیهای بررسططی همبسططتگی بین ارزیابی روسططتاییان از طر  با ویژگی همچنین 

http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-920-fa.pdf
http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-920-fa.pdf
http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-920-fa.pdf
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شان      ستگاه ن صادی ای ستاییان از   دهدمیاقت که بین بعد خانوار و تعداد دام هر خانوار با ارزیابی رو

میزان اراضطططی آبی و ، همچنین بین جمعیم روسطططتا .بم و معنی داری وجود داردطر  رابحه مت

 .درآمد کل هر خانوار با ارزیابی روستاییان از طر  رابحه متبم و غیر معنی داری وجود دارد

 

 خارجی پیشینه

سانا  ستمحیحی  اثرات محالعه ی  در(، 2002)دار صاد -اجتماعی و زی   مدیریمهای پروژه یاقت

سیازومپانیر  آبخیز حوزه سی  مورد را یت سم  قرار برر  در شده  انجامهای پروژه، نتایج طبق .داده ا

شاورز  زمینه سه  سم ی، ک صاد  و اجتماعی، محیحیزی   دالیل مهمترین و شده  ارزیابی موفق یاقت

 ایجاد و دولتی اراضططی  در ینهالیار به روسططتاییان  شططدن  مجاز، عمومی مشططارکم  آن موفقیم

 .اسم شده قید محلی مردم و پروژه مسؤالن میان اطمینان

آبخیزداری در گوجرات هند  های توسعه طر های به بررسی پیامد(، 2006)همیارانو  سرداوی

سم که از مهمترین   ها طر  این اجرایهای پیامد .پرداختند شده ا ن به تواها میآن متبم ارزیابی 

، ت کشططاورزیالافزایش عملیرد و تنوع محصططو، کاهش فرسططایش خاك، بهبود کیفیم منابع آب

ها  افزایش کیفیم زندگی مردم محلی و افزایش مشارکم مردم در فعالیم، بهبود سح  درآمد افراد

 .کرداشاره 

شار   اجتماعی های فاکتورنقش (، 2010)آرنم و همیاران سعه م سی قرار  را در تو کم مورد برر

شتند  دادند و اذعان و رقابم از عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکم  ، عالقه، دانش بومی کشاورزان  دا

 .اسم مدیریم منابع طبیعی یآبخیزدارهای تحقیقکشاورزان در 

مؤثر بر برنامههای (، در پژوهشططی فاکتور2010)و پارکز و همیاران( 2011)و همیارانبوهنم 

ن های ای بررسطططی کردند. طبق دسطططم آورد  اجتماعی  ی، از دیدگاه اقتصطططاد   آبخیزداری راهای  

حمایم مالی از  مانند یاقتصططادهای فاکتورعالقه و ، آگاهی ماننداجتماعی های فاکتور ها،پژوهش

  .دانستندها طر این  مشارکم در یاز عوامل تأثیرگذار بر رو راها طر 

های سازی معیشم بر خانوارحفاظم اراضی شیبدار را بر تنوعهای تأثیر برنامه(، 2015)یو و الن

شان داد  .ارایه دادندروستایی چین   م معیش  وضعیم بر  مختلفیاثرات ها اجرای این برنامه نتایج ن

تأثیر قرار     درآمدی های  و گروه دارددرآمدی مختلف  های  در بین گروه  پایینتر را بیشطططتر تحم 

 .دهدمی

آبیاری و    نوینهای روش، آبخیزداریهای تأثیر برنامهدر تحقیقی (، 2015)کارلبرگ و همیاران 

تغییر طبق نتایج  .بررسططی کردندهند را در سططدسططازی را بر افزایش عملیرد و درآمد کشططاورزان 

  .را ارتقا داده اسمدرآمد کشاورزان  اتبهبود ظرفیم تولید الگوی کشم

ای هدرآمد و معیشططم در منحق، وری کشططاورزیآبخیزداری بر بهرههای طر تاثیر (، 2015)داتا

file:///D:/مقالات%20و%20پایان%20نامه/پایان%20نامه/ضیایی/پایان%20نامه/پایان%20نامه%20ارشد%20ضیایی%20.doc%23_Toc439327941
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، اولیه در مواهب طبیعی  های  که تفاوت   ند و بیان کرد  مورد بررسطططی قرار دادند از بنگال غربی را  

سمی     سی به اعتبارات ر ستر ضویم در گروه  ، د های  ند بر پیامدتوامیمحلی های سح  آموزش و ع

   .تأثیرگذار باشدها پروژه ایهتوسع

ترین  مهم از کشطططاورزان یبرا راها  طر  در موردنبود اطالعات کافی   (، 2015ی)پاگ و بلوتو 

 .اعالم کردند منابع طبیعیاز  حفاظمهای در برنامه آنانموانع مشارکم 

 تحقیقهای مشکالت و تنگنا

  ؛  پژوهشجهم انجام ، ازیو به موقع به اطالعات مورد ن راحمعدم دسترسی 

  ؛ مختلف مربوط به موضوعهای فیلددر  آماریهای دادهکمبود 

 جهم انجام مراحل مختلف تحقیق با توجه به حجم کار  کم و بودجه کم زمان 

 در حوزه مورد محالعه شده بروزهای هاینبود نقشه 

 ؛ در ارائه اطالعات مربوطههای عدم همیاری سازمان 

 هادر تیمیل پرسش نامه منحقه عدم همیاری اهالی 

 

 جمع بندی مرور منابع

توان چنین نتیجه گرفم که طرحهای با عنایم به بررسی که در تحقیقات پیشین انجام شد می

سم        شاورزی، زی سه زمینه ک شده در  شده و    انجام  صادی موفق ارزیابی  محیحی، اجتماعی و اقت

ها را می توان مشارکم عمومی، و ایجاد اطمینان میان مسؤالن   مهمترین دالیل موفقیم این طر 

همچنین در اکتر این طرحها اجرای طرحهای آبخیزداری با افزایش  دم محلی دانسططم.پروژه و مر

 میزان اراضی آبی و درآمد کل هر خانوار همراه بوده اسم. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مبانی نظری -2

 

 مقدمه  1-2

ی پایدار  توسعه: را چنین تعریف کرده اسم 1ی پایدارتوسعه 1991سازمان ملل متحد در سال 

منافع متبم حاصل از مصرف منابع طبیعی بتواند برای   ، ی اعمال آنسیاستی اسم که در نتیجه   

شد   بینی قابل پیشهای زمان شته با سروی )در آینده ادامه و دوام دا سعه  (.1391، خ ی امروزه تو

ی پایدار به توسطططعههای ریشطططه .محر  شطططده اسطططم دنیای جدیدی در واژه پایدار به عنوان الگو

صادی        شد اقت سعه و ر ضایتی از نتایج تو ستایی از نظر بوم    -نار شهری و رو اجتماعی در جوامع 

توزیع و مصرف ناسازگار با    ، تولیدهای این الگو درصدد اسم با الگو   .دگردمیبر( اکولوژی) شناسی  

فرایند  تنها  طبیعم به مقابله بپردازد و از اتمام منابع و تخریب محیط زیسطططم جلوگیری کند و          

های  در حد ظرفیم پذیرش نظام     بشطططرد که به بهبود کیفیم زندگی     کن میرا تأیید    ایهتوسطططع 

 (.1388، ش و ارجمند سیاه پوشنوابخ)پشتیبان حیات منجر شود

 مبانی نظری  2-2
و   یروان-یروحهای یازبرآورده شطططدن ن یزانسطططنجش م یبرا معیاری عنوانبه یزندگ یفیمک

 یطشرا یبه مفهوم چگونگ یزن ییروستا یم زندگیفیاز ک ینهزم ینو در ا شده یفجامعه تعر یماد

ضع  ستا های خانواده یزندگ یمو و سم    یاد ییرو صواالً هدف غا  (.2005، کومارپال و )شده ا   ییا

  یاز زندگمندی هکه مردم توان بهر اسم منظور  ینبد، و کاربرد متعاقب آن یزندگ یفیممحالعه ک

لذتبخش هم    یعالوه بر هدفمند   یزندگ  ینکه ا  یبه طور ، محلوب داشطططته باشطططند     یفیم با ک 

 (.2002، آلن و همیاران)باشد

شخصات بن   ییی سم  یچندبعد، یزندگ یفیمک یادیناز م طبق ( 1385، کرد زنگنه)بودن آن ا

 یسطططتیاز عوامل ارجاع دارد که احسطططاس بهزای هبه مجموع  یزندگ یفیم ابعاد ک ، نظر شطططالوك

                                                                                                                               
1- Development Integrate 



 

 

 (.2004، شاالك)یآورندرا به وجود م یشخص

 تعاریف و مفاهیم 2-3

 حوضه آبخیز 

ضه آبخیز منحق  ستانی   ای هحو سم اکتراً کوه شیل زمین    ، ا شیب و  سته به  صله از  آب ، که ب حا

سم های ریزش سوی پایین ها جوی را از باال د به  .دکنمی نقحه آن پهنه روانه و هدایمترین به 

الجرم آب در جهم ، منحقه فرو ریزدهای و بلندیها آنگاه که باران برروی پسططتی، دیگر سططخن

صورت ی ها سححی هر ی  از زیر حوضه  های با پیوستن جریان ، شیب زمین حرکم کرده    به 

در گاه و، تاالب، پایین رود، متل مخزن سطططد) دریاچه و هرنوع آبگیری، رودخانه به سطططمم دریا

ستفاده بی پهنه دشتی خش  و   که  ایهبا این تعریف منحق .دشو میروان ( رمق متل کویر بدون ا

د حوضه آبخیز  شو می دیگر متمرکزای هو در نقح، رواناب سححی در ی  مسیر مشخص حرکم   

 (.1397، سراج زاده)دگردمی اطالق

 یکه برا یعلم .کرد یمعن یزآبخهای حوضه یریمن به عنوان علم محالعه و مدتوامی را یزداریآبخ

در   یژهو انجام محالعات مختلف به و    ها  یبررسططط یبسططط یازمند  کامل آن المحاله ن     یانجام و اجرا 

به توان نسطططبم به حفاظم و        یقطر ینتا از ا  .اسطططم یعیطب یده با هرگونه پد   ، مرتبطهای  ینه زم

آب و  ) از منابع موجود  ی  هرهای  یژگیبا توجه به و    یعیطباز منابع  یدار و پا  ی صطططح یبردارهرهب

  یریممد .که همانا محدوده کشور اسم سود جسم یعتردر سح  وس یادر منحقه مورد نظر ( خاك

که در جهم اداره و حفاظم درسطططم      یعلمهای  جنبه  یدارا، و نوظهور، یعاسطططم بد  یفن یزآبخ

 یباره برا یندر ا .کاربرد دارد یحزیسططمجنگل مرتع و مح، یعیمنابع طب یمهندسطط، هزند یعمطب

الزم  ها یو سازندگ  یحالاص  یاتن یجهم اجرا یرهمه گ یتحقق شناخم منحقه مورد نظر محالعات 

در   .ندگیرمی مورد استفاده قرار ای هو ساز  یمهندس  یاتعمل یدر اجرا یشتر که ب، اسم  یازو مورد ن

های  یژگیو یمشتمل بر بررس   یموارد: دشو می سان خالصه   ینمورد اشاره اسماً بد   مواردباره  ینا

محالعه  ، یدرولوژیه، شططناسططیینزم، یخاکشططناسطط، یاقتصططاد یاجتماع، یزیوگرافیف، ییآب و هوا

س و امور مربوط به جامعه دردس ، حوضه مورد محالعه  یحجم رسوب ده    یعلم .......یرهو غ یم برر

 یعرو با هدف توز یشپهای طر  و برنامه یجهم اجرا یکاربردهای از روش ههمسطططو با اسطططتفاد

نابع موجود در منحقه مربوطه     یدار پا  م   ینچن یاجرا .م نا مانع ه ای بیهبر موجبات   یچگاه رادع و 

  یبلیه اقدام .دشطططونمی را موجب یعیطب یطمح ییرهبروز دخل و تصطططرف در پ یا یطمح یبتخر

ضمن پا   سم مت صر   یداریا شیله عنا ضه آبخ  مت ضم  یزحو  یطبالفعل و بالقوه محهای کارکرد ینو ت

سزا بررو  یریتأث ینهمچن، یعیطب سان  یو جانور یاهیجوامع گ یبه  شته  یو ان ستمرار  ، دا روال ا

گر  اسططم معجزه یفن یاهنر ، علم یزداریدر واقع آبخ .بخشططدمی و بدان سططرعم، یمرا تنظ یعمطب
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سم  یرگاهیکه د سال ) ا ضه  یریممد یبرا( تا کنون 40دهه های از  شور اعم از   یزآبخهای حو ک

امر  ینمورد توجه کارشناسان و متخصص     یانسان  یا یاقتصاد ، یکشاورز  یاراض ، یعیطبهای عرصه 

سم  شرا  یمنف یریبدون آنیه تاث .قرار گرفته ا   یدپد یزضه آبخ منابع آب و خاك حو یدارپا یطدر 

س    .آورد صمم و ستگی پ یلهبلیه به طور م ضم  یاتو تداوم ح یو نموده موجبات  ینمنظقه طر  را ت

  (.1397، سراج زاده)دشومی جامعه مربوطه یامر اقتصاد و رفاه و سر زندگ ییشیوفا

ستان واژه  ینا در  ینچن "یزمدارآبخ ییردرو "شر  تحم عنوان   ینمحلب فوق را بدها باره فرهنگ

طرز تفیر و  ، و جنگل یسططمز یطمح -یعیمنابع طب یمهندسطط، یزمدارآبخ ییردرو: دکنمی یفتعر

 یرزمینیو ز یسططححبهای آ یانو جر یزتوجه و اقدامات بر حوضططه آبخ یکه در آن تمام یعملیرد

 (."یزمدارآبخ ییردتحم عنوان رو"مصوّب فرهنگستان های مرجع واژه) دگردمیمتمرکز 
  آبخیزهای مهندسی رایج در حوضهعملیات 

به طور ، باشندمی آبخیز در صدد آنجام آنهای بحور خالصه آنچه را که مسدولین و مدیران حوضه   

بدون گل  ، برخورداری از آب سططالم و زالل) با باالترین کیفیم، تامین آب: خالصططه عبارتسططم از 

  (.و جلوگیری از هدررفم آبها نهتنظیم جریان رودخا) سططححیبهای رواناسططازی بهینه(، آلودگی

آموزشی برای  های تشییل کالس ، کنترل فرسایش خاك بها، مراعات حقوق آب زراعی و مهار سیال 

اقدامات و     .مورد نظر اسطططم، آبخیز از اهم مواردهای  روسطططتاییان و گله داران مقیم در حوضطططه    

عالوه بر این   .باشططندمی جرای آنان مربوطه موظف به اریزبرنامهکه کارشططناسططان و  هایی فعالیم

شته        ضه آبخیز خود نیارمند ترکیبی کامل از متخصصان کار ک اجرای طر  آبخیزداری در ی  حو

کسانی مشرف و آگاه به کلیه  .انریزبرنامهمختلف علمی اعم از کارشناسان اجرایی یا های در رشته 

سازه     سی  سی بویژه مهند سد    ، امور مهند ساخم  شرف بر  ،  متر 10خاکی حداکتر به ارتفاع های م

و  شططناس گیاه) گیاهیهای همچنین مسططلط به شططناخم انواع پوشططش .و بتونی، سططنگیهای سططد

سی   جامع(، متخصص مرتعداری  سی   بویژه جامعه شنا ستایی  شنا سم شناس،  زمین، رو ، محیط زی

شته  ، مهندسی رودخانه ، مهندسی هیدرولی  ، نقشه برداری  سایر ر سی    ی هاهیدرولوژی و  شنا کار

سراج  ) این رشته فنی اسم  های الزم جهم مدیریم حوضه آبخیز بخشی از نیاز  های مرتبط با نیاز

 (.1397، زاده

 آبخیزهای مبارزه با تخریب زیست بوم در حوضههای راهکار 

ضه  ستم         های واژه یا عبارت تخریب حو سط قرن بی سم نوظهور که حدوداً از اوا ضوعی ا آبخیز مو

شور      میالدی  سپا در برخی ک شور آمرییا و  سم در ک شرفته مورد توجه قرار گرفم و   های نخ پی

در جامعه قرن بیسططتم ای هدر واقع آنچه سططبب روی آوردن به چنین خواسططت .بدان پرداخته شططد

ضه ) گردید سایل مدرنی بود     ( آبخیزهای جلوگیری از تخریب حو نخسم به دلیل پیدایش ابزار و و

، ابزار و وسایلی متل تراکتور  .با بزرگی را سامان دهد های زمان کارترین کوتاهنسم در  توامی که

بولدوزر و غیره که قادر بود کار شططبانه روزی ده کارگر را به پایان برده و اضططافه  ، میانیییهای بیل



 

 

همین  پا از آن نیز های روز آن ایام و حتی سالهای البته مساله ضرورت .برآن را به انجام برساند

سان قرن بیستم خود را موظف به جلوگیری از تخریب محیط زیسم و زیسم       کردمی اقتضا  که ان

ساخم      .بوم نمود شری گرفتار  شد و جامعه ب شیالت بعدی  ستفاده   ، ولی آنچه را که باعث همه م ا

ای آن ناروهای غیر معقول و غیر استانداردی بود که از آن ابزار و وسایل آنهم بدون واهمه از پیامد  

عریض و طویل های حفر تونل، پر پیچ و خمهای عملیاتی که جهم احداث جاده .به انجام رسططانید

  بیر و دسططم نخورده که هنوز هم در برهمان پاشططنه  های و زیرورو کردن سططرزمین ها در دل کو

این عامل همراه با افزایش جمعیم و نیاز برای غذای         .دشطططومی چرخد به همان شطططیوه عمل    می

شتر ب سان          ، ی سفر در آفاق و انفا هرروز بر میزان هجوم ان سیر و  سعه امر تجارت و  سو با تو هم

و شطططدت گرفم تا رفته رفته     ، دنده و ترمز افزود بی  جهم بهره برداری از پییره طبیعم زنده آنهم   

 .دید و ناگهان همه چیز تغییر کردها محیط طبیعی و زیسم بوم پویا و سرزنده لحمه
 آبخیز های اجرایی متداول در حوضه اهم عملیات 

 یساخم بانیم و تراس بند 

 ها آن در درون یابانیم و های و غرس درخم در کناره یمقاوم به خشی یاهانکاشم گ 

 عمدتاً جهم کنترل آبیند ها سازه یلقب ینا( یمانسنگ و س یا یونبا گاب) احداث چیدم

 یموضع، یزروش بسته به وسعم حوضه آبخ یناستفاده از ا .ندگیرمی مورد استفاده قرار

ابزار  یناز موثرتر یییبه عنوان  شناسیینو زم ییآب و هوا یطشرا، یاهیپوشش گ

  .دگردمی خاك اعمال یندگیجهم محدود کردن قدرت فرسا

 خحوط  یبررو یو پشته کار(، یخاکهای پشته یکاشم درختان رو) یناحداث پرچ

حفاظم از  یاسم که اصوالً براای هساز: خحوط تراز یبررو ینسنگ چهای پشته، تراز

  .دگیرمیمستقرند مورد استفاده قرار  یبتن  که در مناطق کم شهای جنگل

 یخاکهای یوارهد یزشاز ر یریاسم جهم جلوگ یگاه یهتی) یلحا یوارهاحداث د 

 ( یرهرودخانه و غ یهحاش

 یولوژی بهای انجام روش یقاز طر یالبو خحر بروز س یشمبارزه با فرسا 

 مورد پسند  یشترآنچه در حال حاضر ب، به آب یرانیوافر جامعه ا یازهرحال نظر به ن به

 یا یخاک) کوتاه از هرنوعهای به ساخم سد یازیدنو خواسم کشور اسم همانا دسم 

 .باشد( مییبتن
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Abstract 

Research Aim:  This is possible, you can use natural resources in the city to 

consider rural areas with the possibility of separation from educational, 

social and economic activities of this project. This research was conducted 

with the aim of social activism and empowerment of watershed management 

in the Saqezchi watershed of Ardabil using explanations and analysis. The 

statistical population of this center, all capable heads of households and 

residents of this area can use the Cochran's formula to consult 200 people 

using the simple counseling method. 

Research method:  In this study, variables such as agricultural and livestock 

productivity, changes in agricultural lands, pastures, orchards, job creation, 

migration, satisfaction and people's acceptance of projects were examined. 

The collected data were transferred to SPSS software. All data were analyzed 

using correlation coefficient test (Spearman). Current net worth (NVP) and 

internal rate of return (IRR) techniques were used to analyze economic 

issues. 

Findings:  The effect of the implemented projects was significant by 

increasing the level of rangeland lands, forage production performance and 

reducing flood damage at a probability level of 5%. Considering the results 

of the research, there is no significant correlation between the rate of 

migration and the plans implemented in the field. The economic results of 

watershed management operations in the field showed that the net present 

value (NPV) for projects implemented in the Saqezchi Chai area was 

11,663,857,402 Tomans, which indicates that the activities in this area are 

economical. Also, the domestic rate of return for agricultural products in the 

region was 60%. 

Conclusion:  Controlling flood damage, and increasing the yield of crops and 

orchards and forage production, are the most important achievements of the 

projects implemented in Saqezchi. Executive plans have not had a significant 

impact on the level of agricultural lands, the level of horticultural lands, the 

level of rainfed lands in the region, but it has led to an increase in crop 

production. 

Keywords: Socioeconomic, Watershed Management, NPV, IRR 
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