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  چکیده

 مدیریت حوزه آبخیز اساساً به سبب دخیل بودن پدیده هاي طبیعی و انسانی، امري دشوار و پیچیده است که نیازمند

ارزیابی دوره اي است. این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات اقتصادي و اجتماعی عملیات آبخیزداري و کسب نظرات بهره 

برداران نسبت به آن در حوزه حسن ابدال در شهرستان زنجان انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی 

ستان خانوارهاي روستایی ساکن حوزه آبخیز حسن ابدال تشکیل انجام گرفته است. جامعۀ آماري تحقیق حاضر را سرپر

نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب  160) که از این تعداد N=280دادند (

 - زمون منشدند. براي جمع آوري اطالعات میدانی، از پرسشنامه هاي بهره بردار استفاده گردید. از ضریب پراکندگی، آ

توان به کاهش تمایل به مهاجرت، کنترل سیل،  ترین اثرات طرح می استفاده گردید. از مهم SPSS20ویتنی در محیط 

افزایش حجم آب زیرزمینی، تبدیل دیمزارهاي کم بازده، افزایش محصوالت زراعی و باغی، کاهش هزینه هاي آن اشاره 

نتوانسته است به سرمایه هاي اجتماعی روستا اعم از افزایش مشارکت،  نمود. اجراي طرح هاي آبخیزداري در این منطقه

 اعتماد، افزایش سطح آگاهی و مهارت هاي مردم، افزایش درآمد، افزایش فرصت شغلی، افزایش پوشش گیاهی موثر باشد.

  

  آبخیز  اجتماعی، بهره برداران، حسن ابدال، حوزه اثراتواژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1

 یک محدوده در بشر هاي فعالیت مدیریت نیز و هماهنگ نمودن و یکپارچه سازي عنوان تحت آبخیز حوزه مدیریت

 ها طرح گونه مجریان این و مدیران براي مهمی اجرایی ابزار آبخیزداري هاي اثرات طرح گردد. ارزیابی می تعریف حوزه آبخیز

 بر را ها و طرح ها سیاست گونه این آثار بلکه کند می تبیین و گیري اندازه ها را طرح پیشرفت تنها نه زیرا شود می محسوب

 اثرات اقتصادي مطالعه راستا این ). در1387سازند  (قنبري و قدوسی،  می مشخص روستاییان بویژه مختلف هاي گروه

). مشارکت مردم 2005و همکاران،  Jakeman(  گردد می تلقی آبخیز مدیریت در مطالعات مهم هايبخش جمله از اجتماعی

اي ضامن پایداري آن پروژه است و این مسئله در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت بیشتري برخوردار است  در اجراي هر پروژه

 )، به ارزیابی و پیاده سازي پروژه هاي مدیریت آبخیز و اثرات آن بر1387). پري زنگنه و همکاران (1393(حیدري و همکاران، 

محیط طبیعی پرداختند. پروژه سبب کاهش تعداد سیل و افزایش سطح زیر کشت، افزایش تولید محصوالت و بهبود وضعیت 

)، در ارزشیابی 1381اقتصادي کشاورزان شده است. اثرات پروژه بر روي مولفه هاي اجتماعی بی تاثیر بود.  صالحی اصغر (

ش سیالب و تغذیه مصنوعی)، در استان اصفهان نشان داد که این پروژه بر هاي آبخیزداري (بخ اجتماعی طرح- اثرات اقتصادي

مهاجرت، شیوه آبیاري، مالکیت اراضی، میزان دام، افزایش سطح باغات، تناوب زراعی، ترکیب کشت و ویژگی هاي فرهنگی 

کل اراضی کشاورزي بسیار  منطقه تاثیر ملموس ندارد. همچنین در متغیرهایی چون اشتغال و بیکاري، آب آشامیدنی آب سطح

ناچیز و بطئی است. به عکس تاثیر این پروژه ها در زمینه آب کشاورزي، افزایش سطح زیر کشت، میزان عملکرد و میزان آیش 

  گذاري، مشخص است.

  

 مواد و روش ها -2

بارندگی ساالنه هکتار در جنوب شرقی شهر زنجان واقع شده است. متوسط  6919حوزه آبخیز حسن ابدال با مساحت 

متر از سطح دریا و از نظر شیب در  2038این حوزه آبخیز کوهستانی با متوسط ارتفاع  .میلی متر است 5/357حوزه برابر 

اجرا شده در این حوزه، اقدامات آبخیزداري متعددي به صورت بیولوژیکی و مکانیکی  درصد قرار گرفته است. 40تا  20طبقه 

  است.

گیري از شیوه پیمایش  و در قالب پرسشنامه انجام شده است. جامعه  تحلیلی بوده که با بهره-وصیفیاین پژوهش از نوع ت

خانوار در این مناطق به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با  160خانوار است. بر اساس جدول مورگان،  280آماري آن شامل 

آوري شد.  پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده مستقیم جمعهاي مورد نیاز با  پیمایش در منطقه و به صورت تصادفی، داده

هایی از خیلی  ها در این پژوهش، که بر مبناي طیف لیکرت، پاسخ ها با سرپرستان خانوار، تکمیل شد. محور پرسش پرسشنامه

رسش) پ20پرسش) و اثرات اقتصادي اجراي طرح (11) داشتند، شامل اثرات اجتماعی اجراي طرح (5) تا خیلی کم (1زیاد (

بود. همچنین اطالعات عمومی پاسخ دهندگان نیز در پرسشنامه درج شده بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات 

 SPSS20متخصصان منابع طبیعی و آبخیزداري تصحیح شد. با تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفاي کرونباخ در نرم افزار 

  آزمون قابلیت اعتبار آن سنجیده شد. 

  

 نتایج  -3

  ارزیابی اثرات اقتصادي، اجتماعی طرح هاي آبخیزداري در حوزه حسن ابدال  - 3-1

) به ترتیب، میانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و اولویت بندي اثرات اقتصادي و اجتماعی طرح هاي 1جدول (

تماعی طرح هاي آبخیزداري در این منطقه، آبخیزداري در حوزه سد حسن ابدال را نشان می دهد. میانگین اثرات اقتصادي و اج

است. این نتایج حاکی از آن است که اجراي طرح هاي آبخیزداري در  "زیاد"است که حاکی از وضعیت  46/2و  4/2به ترتیب 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

از بعد اجتماعی تمایل روستاییان به مهاجرت  منطقه چه از نظر اقتصادي و چه اجتماعی مورد قبول اجتماع واقع شده است.

اهش یافته است و در اولویت اول قرار گرفته است، همچنین افزایش میزان مهارت در ساخت و ساز پروژه ها در اولویت آخر ک

قرار گرفته و در واقع احداث پروژه هاي آبخیزداري بر مهارت فنی مردم نیافزوده است. پاسخگویان علت کاهش چشمگیر تعداد 

ایش حجم آب زیرزمینی را پس از اجراي عملیات آبخیزداري پر رنگ تر دیده بودند. وقوع سیل و آسیب هاي ناشی از آن و افز

اجراي طرح هاي آبخیزداري منجر به بهبود سطح آگاهی مردم نشده است و این گویه در اولویت نهم قرار دارد. در اثر اجراي 

ر اولویت دهم قرار گرفته است. مشارکت مردم طرح هاي آبخیزداري اعتماد مردم به یکدیگر نیز بیشتر نشده است و این گویه د

نیز در اجراي طرح ها و افزایش حضور مردم در تصمیم گیري ها نیز رتبه خوبی کسب نکرده و در اولویت هفتم و هشتم قرار 

ت تبدیل دیمزارهاي کم بازده به مراتع دست کاشت از مهم ترین دستاوردهاي اقتصادي منطقه بر شمرده شده اس گرفته است.

و افزایش مستثنیات در اثر اجراي پروژه هاي آبخیزداري در اولویت آخر قرار گرفته است. بهبود وضعیت اشتغال در حوزه از نظر 

 15ام قرار گرفته است. وضعیت پوشش گیاهی در اولویت  12اقتصادي در رتبه ششم و افزایش درآمدزایی در منطقه در رتبه 

  ام قرار گرفته است.  19ام قرار گرفته است، به همین ترتیب افزایش تعداد دام نیز در  17 ام و افزایش سطح مراتع در اولویت

  

 . میانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی و اولویت بندي اثرات اقتصادي و اجتماعی طرح هاي آبخیزداري1جدول 

 اولویت ضریب پراکندگی  انحراف معیار میانگین  گویه دسته

اثرات 

 اجتماعی

 9 493/0 34/1 72/2 افزایش سطح آگاهی بهره برداران

 11 499/0 42/1 85/2 افزایش میزان مهارت در ساخت و ساز پروژه ها

 6 482/0 42/1 96/2 بهبود وضعیت بهداشتی روستا

 10 495/0 40/1 83/2 افزایش اعتماد مردم به یکدیگر

 7 488/0 44/1 95/2 افزایش مشارکت و همکاري بین مردم

 8 491/0 44/1 93/2 افزایش حضور مردم در تصمیم گیري و برنامه ریزي

 3 415/0 85/0 06/2 کاهش سیل پس از اجراي اقدامات آبخیزداري

 2 413/0 84/0 04/2 کاهش آسیب سیل پس از اجراي اقدامات آبخیزداري

 5 453/0 79/0 73/1 افزایش حجم آب زیرزمینی پس از اجراي اقدامات آبخیزداري

 4 437/0 69/0 57/1 کاهش مهاجرت روستاییان بعد از عملیات آبخیزداري

 1 339/0 59/0 75/1 کاهش تمایل به مهاجرت از روستا بعد از عملیات آبخیزداري

 -   - 11/1 40/2 مجموع 

  اثرات 

 اقتصادي

 6 391/0 82/0 10/2 بهبود اشتغال در حوزه

 12 422/0 83/0 98/1 در حوزهبهبود درآمدزایی 

 4 374/0 85/0 26/2 کاهش هزینه هاي محصوالت زراعی آبی

 9 401/0 84/0 09/2 افزایش محصوالت زراعی آبی

 11 419/0 88/0 09/2 کاهش هزینه محصوالت زراعی دیم

 5 379/0 84/0 23/2 افزایش محصوالت زراعی دیم

 8 394/0 82/0 09/2 کاهش هزینه هاي محصوالت باغی

 3 370/0 84/0 28/2 افزایش محصوالت باغی

 7 392/0 83/0 12/2 افزایش تولید علوفه

 2 363/0 50/0 36/1 افزایش اعتبارات اختصاص یافته

 1 333/0 50/0 51/1 تبدیل دیمزارهاي کم بازده به مراتع دست کاشت

 17 466/0 37/1 94/2 افزایش سطح مراتع

 20 493/0 42/1 88/2 مستثنیاتافزایش 

 15 452/0 40/1 10/3 افزایش پوشش گیاهی

 10 418/0 33/1 18/3 افزایش پروژه هاي آبخیزداري

 13 437/0 36/1 12/3 افزایش سطح اراضی زراعی آبی

 18 489/0 43/1 93/2 افزایش سطح اراضی زراعی دیم

 16 465/0 38/1 96/2 افزایش سطح اراضی باغات



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  طبیعی و محیط زیستو سومین همایش ملی صیانت از منابع 

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

4 

 
 
 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 19 493/0 41/1 86/2 افزایش تعداد دام (گاو، گوسفند، بز..)

 14 446/0 37/1 07/3 افزایش فرصت شغلی

     05/1 46/2 مجموع 

  بحث -4

ترین اثرات  طرح هاي آبخیزداري بیولوژیک و مکانیکی در حوزه حسن ابدال اجرا شده است. از مهم 1381از سال 

تمایل به مهاجرت، کاهش آسیب سیل، افزایش حجم آب زیرزمینی و بهبود وضعیت اجتماعی طرح می توان به کاهش 

بهداشتی روستا اشاره نمود. از مهم ترین اثرات اقتصادي اجراي طرح می توان به تبدیل دیمزارهاي کم بازده، افزایش اعتبار، 

ولید علوفه اشاره نمود. نتایج بخش افزایش محصوالت زراعی و باغی، کاهش هزینه هاي محصوالت آبی و باغی و افزایش ت

اجتماعی و اقتصادي حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که علت کاهش تمایل مردم براي مهاجرت از حوزه را می توان افزایش 

هر چند اندك تولید محصوالت باغی و زراعی و کاهش هزینه ها تخمین زد. این امر را می توان به دلیل افزایش حجم آب 

و افزایش ذخیره آب در حوزه دانست. با این حال وضعیت پوشش گیاهی و سطح مراتع به صورت چشمگیري نسبت زیرزمینی 

) نظري عکس 1381به سالهاي قبل از اجرا بهتر نشده است و به همین دلیل تعداد دام در منطقه بیشتر نشده است. صالحی (

در حوزه با سه سوال، بهبود وضعیت اشتغال، افزایش در خصوص اثر اجراي طرح ها بر مهاجرت داشت. وضعیت اشتغال 

درآمدزایی و افزایش فرصت هاي شغلی سنجیده شد که این عوامل در اولویت ششم، دوازدهم و چهاردهم قرار گرفته است. 

هایی که به علت این امر را می توان بکارگیري نیروهاي محلی در دوران ساخت به عنوان نیروي کارگر ارزیابی کرد. در واقع شغل

و فعلی نهاوندي و رسولی  1387طور مستقیم از اجراي عملیات در منطقه ایجاد شده است پایدار نیستد.  ( قنبري و قدوسی، 

)، از علل کاهش 1394) نیز به ایجاد شغل موقت در طرح هاي آبخیزداري اشاره نموده اند. جمالی و رئیسی ( 1396آذر، 

هاي آبخیزداري دانسته اند که با نتایج حاصل، همخوانی ندارد. اجراي طرح هاي آبخیزداري بر بیکاري در منطقه را اجراي طرح 

)، همخوانی ندارد. اجراي طرح هاي 1387روي وضعیت اقتصادي مردم اثر مثبت ندارد که با نتایج (پري زنگنه و همکاران، 

از افزایش مشارکت بین مردم، حس اعتماد، افزایش  آبخیزداري در منطقه نتوانسته است به سرمایه هاي اجتماعی روستا اعم

) به نتایج 1396و اطهري و همکاران،  1386سطح آگاهی و مهارت هاي مردم تاثیرگذار باشد. (منصوریان و محمدي گلرنگ، 

عکس دست یافتند. همچنین اجراي طرحهاي آبخیزداري نتوانسته است به سرمایه هاي اقتصادي از قبیل افزایش درآمد، 

افزایش سطح اراضی آبی، دیم، باغی و مرتعی، افزایش فرصت شغلی، افزایش پوشش گیاهی، تعداد دام و مستثنیات، موثر باشد 

) به نتایج مشابه دست یافت. پس از اجراي عملیات آبخیزداري، سیل به طور چشمگیري در منطقه کاسته شده 1381(صالحی، 

) به نتایج مشابه دست یافتند. بین توزیع 1394کم شده است، (جمالی و رئیسی، است و در نتیجه آسیب هاي ناشی از آن نیز 

مولفه هاي تشکیل دهنده اثرات اجتماعی و اقتصادي تفاوت معنی دار مشاهده شد و اهمیت اثرات اقتصادي بیشتر از اثرات 

ییان، ذخیره آب در منطقه اجتماعی برشمرده شد. با وجود کمبود فرصت هاي شغلی مناسب و سطح درآمد پایین روستا

توانسته است تا حدودي از تمایل به مهاجرت اهالی بکاهد. از این رو عملیات و برنامه هاي آینده مدیریت آبخیزداري، چه در 

  این حوزه یا حوزه هاي دیگر باید بر ایجاد اشتغال معطوف شود.
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Social Analysis of Watershed Management Activities on 
Watershed Livelihoods (Case Study: Hasanebdal Basin- Zanjan) 

 
Habib Hasani1, Mohsen Maleki2*  

Abstract 
Due to the involvement of the human and natural phenomenon basin management is 
basically difficult and complex matter, so periodic assessment is necessary. This 
research has been conducted to investigate the social and economic effects of plans of 
watershed operation and to collect the viewpoints of stakeholders to them in Hasanebdal 
basin in Zanjan district. The method of study was Descriptive and Analytical. The target 
population of this study consisted of all householders who lived in Hasanebdal 
catchment (N=280) out of which, according Morgan table, a number of 160 people were 
selected using cluster sampling. In order to collect the field data, questionnaires have 
been used. The Mann-whithney and coefficient of variation test in SPSS20 were used. 
The main achievements of these projects were the reduction of the desire to migrate, 
flood control, increasing the volume of groundwater, changing the rain fed lands, and 
increasing in agricultural and garden area and reducing in costs. Implementation of 
watershed initiatives in this region has not been able to contribute to the social capital of 
the village, including increased participation, a sense of trust, an increase in the level of 
knowledge and skills of the people, an increase in income, increased employment 
opportunities, and increased vegetation cover.  
  

Keywords: Social Impact, Stakeholders, Hasanebdal, Catchment, Watershed 
Plans 
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