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 چکیده

کنند. در بسیاري از کشورهاي در حال  هاي آبخیزداري نقش مهمی را در مدیریت منابع خاك و آب در جهان ایفا می طرح

شود. در این تحقیق پارامترهاي مهم  آبخیزنشینان طراحی و اجرا می نظرهاي مدیریت آبخیز بدون  ها و پروژه توسعه، طرح

شود. این پژوهش به روش توصیفی و  آبخیزداري از دیدگاه آبخیزنشینان بررسی میبر عملیات ثر ؤماجتماعی و اقتصادي، 

ابدال در شهرستان زنجان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. براي  تحلیلی انجام گرفته است. حوزه آبخیز حسن

یه سرپرستان خانوارهاي نامه استفاده شده است. جامعه آماري این تحقیق کل آوري اطالعات میدانی، از پرسش جمع

نفر با روش تصادفی ساده مورد  160بردار و ساکن این حوزه بودند. از میان آنان با استفاده از جدول مورگان،  بهره

ها استفاده شد. از  هاي کروسکال والیس و مقایسه میانگین گري مستقیم قرار گرفتند. براي تجزیه و تحلیل از آزمون پرسش

نفعان، افزایش درآمد کشاورزي و دامداري است. به طور کلی نگرش مردم  ي پروژه ارتقاي مشارکت ذيترین دستاوردها مهم

  بوده است. ثرؤمها بر ارتقاء دانش ذینفعان  به اجراي عملیات مثبت ارزیابی شد و اجراي طرح
 .  

  زنجان ،ياقتصاد - یاثرات اجتماع - يزداریآبخ طرحواژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

به منظور ارتقاء منابع  يزداریآبخ يها طرح یابیخاك و آب دارند. ارزمنابع  تیریدر مد ینقش مهم يزداریآبخ يها پروژه

هاي مهم در  از جمله بخش یمطالعه اثرات اقتصادي اجتماع )Chang ،2001و  Kerr( است يضرور یو اجتماع یکیاکولوژ

که  دهد ینشان م)، 1383( و همکاران یمطالعات صادق). 2005و همکاران،  Jakeman( گردد یم یتلق زیآبخ تیریمطالعات مد

آب  انیتداوم جر شیمثبتی بوده و موجب کاهش احتمال وقوع خشکسالی و افزا يارزش اقتصاد يدارا يزداریاقدامات آبخ

و  يکشاورز یحفظ اراض )،1389( و همکاران يموریتوسط ت لیدر کنترل س يزداریآبخ يها تینقش فعال آن. افزون بر شود یم

و  يو کشاورز يدامدار يها تیفعال شیافزا )،1395( و همکارانسبزوار  یعلوفه توسط دادرس دیو تول یاهیپوشش گ شیافزا

 تیبا محور ياقتصاد -یحال اثرات اجتماع نیاست. با ا دهیرس دییأبه ت )،1383( و همکاران یحفاظت خاك و آب توسط صادق

، 1393، و همکاران يدریح(مورد توجه قرار گرفته است  ریاخ يها است که در سال يا لهأمس يزداریآبخ يها طرح نفعان يذ

و  ییکارآ یابیارز یبا هدف کل حاضر رو پژوهش نیا از .)1395، گلرنگ و همکاران يمحمدو  1389، کارانآزموده و هم

و  یکیمکان زداريینسبت به طرح هاي مختلف آبخ نانیزنشیو تفکر آبخ دگاهیاز د یآگاه نیز و زداريیهاي آبخ طرحعملکرد 

  .صورت پذیرفتحسن ابدال  زیدر حوزه آبخ یکیولوژیب

  

  مواد و روش ها - 2

مناطق مسکونی موجود در حوزه هکتار در جنوب شرقی شهر زنجان واقع شده است.  6919حوزه آبخیز حسن ابدال با مساحت 

)، 1395حسن ابدال، قره تپه، سهله و قاضی آباد است. بر اساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن (مطالعاتی شامل روستاهاي 

تر روستاییان در  نفر است. از نظر معیشت، بیش 1622خانوار و  397تعداد خانوار و جمعیت روستاهاي مورد مطالعه به ترتیب 

  خشی نیز در شهر شاغل هستند.ل و بهاي کشاورزي و دامداري و کارگري مشغو فعالیتاین منطقه به 

 280گیري از شیوه پیمایش انجام شده است. جامعه آماري این تحقیق  تحلیلی بوده که با بهره-این پژوهش از نوع توصیفی

، بر مبناي طیف لیکرت، ها محور پرسشخانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند.  160بر اساس جدول مورگان،  است کهخانوار 

)، اجراي گویه 9هاي آبخیزداري بر سرمایه مالی ( )، اثرات اجراي پروژهگویه 13ارکت ذینفعان در اجراي پروژه (شامل میزان مش

نامه در محدوده  و پایایی پرسش ) را مورد بررسی قرار داد. روایی محتواییگویه 19اقدامات اجرایی در بهبود معیشت حوضه (

هاي توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و...) و  آوري شده از آماره عات جمعدر بخش تجزیه و تحلیل اطال معقول قرار داشت.

  ها) استفاده شد. هاي استنباطی (آزمون کروسکال والیس و مقایسه میانگین آماره

  

  و بحث نتایج -3

سال سن داشته، و  44گویان به طور متوسط  دادند. پاسخ گویان مورد مطالعه را مردان تشکیل می درصد پاسخ 100طورکلی به

 2درصد فوق دیپلم و  11درصد دیپلم،  70درصد زیر دیپلم،  17سرپرست خانوار بودند. از نظر تحصیالت نیز آنان تر بیش

 26درصد باغدار،  22درصد پاسخگویان در روستاهاي مورد مطالعه کشاورز،  20درصد تحصیالت باالتر داشتند. شغل اصلی

درصد از پاسخگویان متاهل بودند و به  62درصد گاودار و بقیه زنبورداري و مرغداري و کارگري مطرح شد. 21امدار، درصد د

  نفر بود.  75/3طور متوسط افراد تحت تکفل سرپرستان خانوار

  بررسی میزان اثر خصوصیات فردي پاسخگویان بر میزان مشارکت 3-1

اجراي  پذیري مردم در اقدامات آبخیزداري، سواالتی از قبیل میزان مشارکت به منظور بررسی میزان مشارکت ذینفعان در

ها در انتخاب  خصوص کاهش دام در مواقع خشکسالی و اولویت آن هاي آبخیزداري، نحوه افزایش آگاهی، نظر مردم در طرح

گهداري از سازه، افزایش مهارت، شغل جایگزین، افزایش اطالع رسانی، استقبال از قرق، مکان یابی سازه، حفظ و مراقبت و ن
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پردازد.  داري هر یک از متغیرها می )، به بررسی میزان معنی1بهداشت روستا و حضور در تصمیم گیري ها پرسیده شد. جدول (

شود، بین سن و تمامی فاکتورها به جز میزان اعتماد مردم به یکدیگر رابطه معنی دار مشاهده نشد.  همانطور که مشاهده می

رابطه معنی دار داراي الت و سطح آگاهی مردم، میزان مشارکت و همکاري بین مردم، میزان حضور در تصمیم گیري ها تحصی

  . بودندرابطه معنی دار داراي چنین شغل و افزایش آگاهی و پیشبرد اهداف نیز  . همبودند

  خصوصیات فردي بر مشارکت روستاییانتأثیر . 1جدول 

  عوامل مشارکت ذینفعان

  شغل  تحصیالت  سن 

کاي 

  اسکوئر

معنی 

  داري

کاي 

  اسکوئر

معنی 

  داري

کاي 

  اسکوئر

معنی 

  داري

 27/0 27/1 086/0 /078 69/0 86/0  رسانی و استفاده از نظرات مردم قبل اجراي طرح اطالع

 83/0 467/0 324/0 176/1 38/0 07/1 در اجراي و به ثمر رسانی

 71/0 624/0 936/0 204/0 94/0 644/0 استقبال از قرق

 2/0 45/1 259/0 33/1 62/0 91/0 احداث سازه در محل مناسب

 86/0 42/0 122/0 85/1 55/0 96/0 در حفظ مراقبت و تعمیر

 48/0 921/0 545/0 772/0 54/0 959/0 در ارزشیابی و بازنگري طرح

 17/0 52/1 262/0 38/1 65/0 89/0 استفاده از امکانات روستا

 75/0 57/0 444/0 94/0 68/0 87/0 نظارت بر سازه هارسیدگی و 

 *01/0 93/2 783/0 43/0 235/0 19/1 افزایش آگاهی و پیشبرد اهداف

 59/0 78/0 953/0 17/0 55/0 95/0 کاهش تعداد دام در زمان خشکسالی

 98/0 19/0 *01/0 20/3 70/0 85/0 سطح آگاهی بهره برداران

 57/0 81/0 478/0 88/0 85/0 74/0 پروژه هاي آبخیزداريمیزان مهارت در ساخت و ساز 

 7/0 637/0 073/0 19/2 94/0 647/0 وضعیت بهداشتی روستا

 98/0 186/0 051/0 422/2 *04/0 535/1 میزان اعتماد مردم به یکدیگر

 449/0 968/0 *035/0 665/2 78/0 799/0 میزان مشارکت و همکاري بین مردم

 58/0 82/0 65/0 65/0 32/0 8/0 تصمیم گیري ها و برنامه ریزيمیزان حضور مردم در 

  هاست. داري آزمون داري، اعداد ستاره دار نشان دهنده معنی در ستون سطح معنی

  161ها:  درجه آزادي گزینه

  

هاي آبخیزداري، اجراي  هاي تحقیق نشان داد که میزان مشارکت پاسخگویان شامل میزان مشارکت در طراحی پروژه یافته

 ،2010، و همکاران Liuمطالعات ( تر از مطلوب در سطح متوسط تا زیاد قرار دارد کههاي آبخیزداري  طرحها و ارزشیابی  طرح

در بررسی خصوصیات فردي و میزان مشارکت . است بوده )1391همکاران، و رضایی و 1395محمدي گلرنگ و همکاران، 

سال  60تا  40کنندگان، تنها بین سن و میزان اعتماد مردم به یکدیگر، رابطه معنی دار وجود دارد و گروه سنی بین  شرکت

مشارکت نسبت به اعتماد به  دالیل کاهش میزان ترین مهم )1393فیروزروز و همکاران (نظر مثبت تري به این گویه داشتند. 

برداران در میزان  فردگرایی و عدم آگاهی از مزایاي مشارکت دانسته اند. بین تحصیالت و سطح آگاهی بهرهیکدیگر را تمایل به 

تري به این  ي مثبتأدار مشاهده شد. هرچه تحصیالت افراد باالتر بود، ر ها نیز رابطه معنی گیري مشارکت و حضور در تصمیم

 یحقیقی مشابه نیز بین شغل و افزایش آگاهی و پیشبرد اهداف نتایجتدر  )،1396نوري پور و همکاران (له داده بوند. مقو

کم بود که با  ند. استقبال مردم از قرق نسبتاًه ااست. کشاورزان و دامداران نظر مثبتی به این مساله داشت نمودهزارش گمشابه 

هاي آبخیزداري دارند، که با  برداران نگرش مثبت به اجراي طرح بهره تطابق ندارد. )1395(محمدي گلرنگ و همکاران  نتایج

تواند  هاي آبخیزداري، می برداران و مشارکت ایشان در طرح مطابقت دارد. استفاده از نظر بهره )1391رضایی و همکاران (نتایج 
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ها تجربه حضور در منطقه را  برداران که سال . چراکه نظر بهرههاي آبخیزداري باشد راهکار مناسبی در جهت پایداري اجراي طرح

  نیز در این خصوص به نتایج مشابه دست یافتند. )1395( رئوفی راد و همکاران منبع غنی از اطالعات باشد که تواند دارند، می

  

  گیري نتیجه - 4

ها  گیري ها در تصمیم آبخیزداري و دخالت آن هاي با توجه به اهمیت نظرخواهی از روستاییان در مرحله طراحی و تدوین طرح

شود پیش از اجراي هر گونه اقدام اجرایی، با روستاییان جلسات متعدد مشورتی  به عنوان گام زیربنایی مشارکت، پیشنهاد می

ها  راي طرحسازي براي بهبود مشارکت جوامع محلی، دالیل طراحی و اج برگزار شود و از نظر آنها استفاده گردد تا ضمن زمینه

  و نیز منافع و دستاوردهاي حاصل از آن نیز مشخص گردد.

  

  منابع  -5

 .برنجسـتانک  حـوزه  در يزداریـ ابخ يهـا  پـروژه  تیریمد در برداران بهره کردیرو. 1389. ح رنژاد،یام و. ح رهنما،.، م ،یزارع.، ع آزموده، .1

 .تهران رسوب، و شیفرسا و يزداریآبخ تیریمد یمل شیهما نیچهارم و یمهندس و علوم یمل شیهما نیششم

 علوم یمل شیهما نیششم. کیلدر آبخیز حوزه: موردي مطالعه آبخیز، حوزه مدیریت هاي پروژه ارزیابی. 1389. م ،یعمران و.، م ،تیموري .2

 .ص 6). ستمیاکوس(تعادل  يزداریآبخ یمهندس و

اجتماعی مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار مراتع - . ارزیابی عوامل اقتصادي1393ب.  ،یق.، رستگار، ش.،و فروتن ،يدریح .3

 .110- 89): 2(1. يمرتعدار مجله. )استان همدان - ) مطالعه موردي: مراتع ییالقی دشت بهار

 دیـ از د يزداریـ آبخ یکیومکانیب يها تیلفعا یاجتماع – ياثر اقتصاد یعامل لی. تحل1395م.  ،یع. و نمک ان،یسبزوار، ا.، گزنچ یدادرس .4

  . 302- 290): 3( 8. زیآبخ تیریو مد یمهندس هیگوش شهرستان مشهد. نشر زیحوزه آبخ نانینش زیآبخ

 زیـ آبخ حـوزه  يزداریـ آبخ يهـا  طـرح  در انییروسـتا  مشـارکت  بر رگذاریعوامل تأث یبررس. 1391ا. و مهردوست، خ.  ،ير.، وداد ،ییرضا .5

 .231- 199): 9(3. ییروستا يپژوهشها مجله)، جالل ده يروستا: ي(مطالعه مورد خمارك

: يبرداران مراتع (مطالعـه مـورد   بهره ياقتصاد- یاجتماع يریپذ بیآس یابیارز .1395. ج ،یقربان و.، ح ،يآزاد.، ق ،يدریح.، و راد، یرئوف .6

 .363- 348): 3( 10. مرتع مجله). اصفهان استان نطنز شهرستان یالقیی مراتع

). کشـار  زیـ آبخ حـوزه  يمورد(مطالعه  يزداریآبخ تیریمد اقدامات یکم عملکرد یابیارز. 1383. م ،ییرضا و. ا فروتن،.ح.ر.، س ،یصادق .7

 .102- 96: 65. یسازندگ و پژوهش مجله

. تحلیل شبکه اجتماعی و الگوي سـاختاري روابـط اجتمـاعی بهرهبـرداران     1393س.  ،یم. و راسخ ،یم.، عرفان زاده، ر.، قربان روزروز،یف .8

 .254- 244): 3( 9. يمرتعدار مجله ،شهرستان نور - مرتع (مطالعه موردي: روستاي تاکُر

 در شـده  انجـام  يزداریـ آبخ اتیـ عمل ياقتصاد یابیارز عنوان تحت. 1395. مژگان ،یخیمشا و.، جمال ،یقدوس.، بهرام گلرنگ، يمحمد .9
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the watershed plan in Hasan Abdal Basin- Zanjan 
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Abstract 
Watershed projects play an increasingly important role in managing soil and water resources 
throughout the world. In many developing countries, watershed management practices and 
planning are usually performed which cannot be identified by stakeholders. This study has been 
introduced an approach to consider some socioeconomic parameters from the stakeholder's 
aspect which are important for watershed management decisions. The method of study was 
descriptived and analyticaled. Hasan Abdal basin in Zanjan Province was selected as the case 
study area. The field data has completed with the questionnaire. The statistic population of this 
research was all heads of families of stakeholders which living in this area. Among them, using 
Morgan table, 160 people were randomly asked questions directly. The Kruskal-Wallis test and 
Average Comparison were used. The main achievements of these projects were the 
improvement stakeholder participator and increase in agricultural and husbandry income of the 
results of these designs. The implemented projects haven't a positive impact on the area of 
agricultural land, Gardens, and rangelands.The people's attitude towards the implementation of 
positive watershed plans has been evaluated. The implementation of the plans has been effective 
in promoting stakeholder knowledge. 
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