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 چکيده

كه عمدتاً شامل مهار و مبارزه با دارند  غيره و سياسی اجتماعی، فنی مختل  سحوح متعددی در اهداف منابع طبيعی های  طرح
آ  و خاک، افزايش توليدات آبخيزها اع  از گياهی و دامی، افزايش درآماد   سازی استفاده از منابع فرسايش و هدررفت آ ، بهينه

طبيعی  منابعهای  برنامه در. باشدها و اهدافی از اين قبيل می ساكنين آبخيزها و كاهش خسارت ناشی از فرسايش خاک و سيال 
 باا  پژوهش اين. نمايدضروری می آبخيز خارج و داخل در مؤثر و سازمانی اقتصادی اجتماعی، عوامل و آبخيزداری در نظر گرفتن

 برداران سااكن حاوزه  بهره اجتماعی و اقتصادی اقدامات منابع طبيعی و آبخيزداری انجام شده بر وضعيت بررسی و ارزيابی هدف
 اجارای  اثارات  همچنين بررسی. است گرفته انجامها  پروژه مردمی پويرش ميزان مردمی، مشاركت مردم، و نگرش رضايت مانند
 از پاژوهش  اين. گرديد انجام است، شده اجرا طبيعی های منابع پروژه در آن كه قره شيران آبخيز حوزه در ذينفعان نظر ها از پروژه
نفر  011جامعه آماری اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران به تعداد  .شودمی همبستگی محسو  -توصيفی هایپژوهش نوع

 گاردآوری  بارای  . آماد  دسات به 71/1ها  پرسشنامه برداران و ساكنان اين حوزه بودند و آلفای كرونباخاز سرپرستان خانوار از بهره
گرفات و روش تصاادفی سيساتماتيک     قرار ييدتأ مورد خبره متخصص 0توسط  آن گرديد كه روايی استفاده پرسشنامه ازها  داده

بر اساس نتاايج، در اثار    .گرديد استفاده Spssافزار نرم از پايايی اطالعات تعيين برای. جهت پرسشگری مورد استفاده قرار گرفت
محصوالت درصد، عملکرد و هزينه  01درصد، عملکرد و هزينه محصوالت آبی  30ها در منحقه، وضعيت درآمدزايی اجرای طرح

هاای اجارا شاده در    طارح  اجارای  اثر ترينبيش همچنين،. درصد افزايش داشته است 00درصد و عملکرد توليد علوفه  01باغی 
 بار  چندانی تأثير و است بوده 71/0برداران با ميانگين اقتصادی بهره وضعيت و بهبود 10/0سيل با ميانگين  معضل حل منحقه بر

 .است هنداشت بيکاری كاهش مهاجرت و
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 مقدمه 

آبخياز يکای از مهمتارين ماداخالت بارای       هاای  های بيولوژيکی و مکانيکی در حاوزه امروزه، اجرا و توسعه طرح
اقتصادی معتقد هستند كاه   -صاحبنظران توسعه اجتماعیاكثر . رودشمار میمديريت منابع طبيعی و توسعه روستاها به

(. 0353 ،  مارادی )ماؤثر اسات    بارداری از مناابع طبيعای    شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی در پايداری سيست  بهاره 
آبخيزداری به مجموعه اقدامات مکانيکی، بيولوژيکی و مديريتی كه در يک حاوزه آبخياز باه منظاور ارتقااء وضاعيت       

  شاود گيارد، اطاالق مای   ها صاورت مای  برداری پايدار از منابع آنو اجتماعی ساكنين حوزه و با توجه به بهرهاقتصادی 
هاای اعماال   ها و مديريتهای آبخيز و عدم موفقيعت پروژهاز داليل عمده تخريب حوزه (.0313همکاران،    و صادقی )

بارداری از ايان مناابع، عادم     اسب حفظ، احيااء و بهاره  های آبخيز، عدم زمينه مندهه گوشته در سح  حوزه 0شده در 
هاای آبخياز تحات عناوان     باشد، كه در مديريت حوزهدر اين امور می نشينان برداران و حوزهمشاركت و همکاری بهره 

 (. 0371سپهرفر، )باشد های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه می فعاليت

 و خادمات  آوردن هدف فراه  با آبخيز منابع طبيعی يک اداره برای اجرای مقدماتی و فرآيند تنظي  آبخيزداری به
 بايساتی  معماوالً  آبخيازداری  هایبرنامه در و است شده تعري  آ ، و خاک منابع به آسيب رساندن بدون محصوالت،

عدم تمركز  (.0371نژاد،  نجفی)گرفت  نظر در نيز را آبخيز خارج و داخل در مؤثر سازمانی و اجتماعی، اقتصادی عوامل
ريزان و سياستگزاران در اكثر كشورهای در حال توسعه به بخش منابع طبيعی و مديريت حوزه آبخياز،  و گرايش برنامه

نشسات رساوبات در   پيامدهای متعدد زيان باری همچون سير بحرانی فرسايش خاک، توليدات اندک منابع طبيعی، تاه 
ها و كمبود آ  و مهاجرت روستائيان باه  های اخير، بروز خشکیال كانال انتقال آن به پشت سدها، روند تصاعدی سي

های توسعه حاكی از تغييرات عمده در بسياری از  ديدگاه امروزه تحول در(. 0311شمشاد، )شهرها را در پی داشته است 
پاياداری  عادالت اجتمااعی و    ،زيسات بهباود محايط  ، اقتصادی به سمت رشد كيفید اهدافی همانند رش .ها استزمينه

جاای خاود را باه توانمندساازی      ،هاا ها و ارائه كمکمداخالت دولت برتأكيد  پيدا كرده و گرايش ،توسعه در همه ابعاد
يند توسعه داده آچه بيشتر فر ها و توسعه نهادهای عمومی و محلی و نيز مشاركتی كردن هرمحيحی برای رشد فعاليت

سرمايه انسانی از های منابع طبيعی، روستايی از جمله پروژه های توسعهوژهها و پراز اين رو بدون ترديد در طرح .است
هاا  ها و پاروژه های اساسی در پايداری و موفقيت طرحلفهؤم يد و مشاركت مردم يکی ازآعوامل تعيين كننده بشمار می

دارد كاه غفلات از آن و    ایخصوص در سح  روستاها جايگاه وياژه به یهای عمراندر برنامه مردمی مشاركت. باشدمی
-گيری مناسب از آن را در سحوح مختل  دچار مشکل و نارسائی مای  فراه  نساختن بسترهای الزم برای بسط و بهره

 .(0371، ازكيا)   كند

حاوزه قاره    در های منابع طبيعی انجام شاده  فعاليت اجتماعی و اقتصادی اثرات شناخت اين تحقيق از انجام  هدف
-منحقه بر فعاليت در شده اجرا هایعمليات طرح عبارت ديگر بررسی ميزان اثرگواریبه .باشدمی يرشهرستان ن شيران

از اهداف اصلی ايان تحقياق    ...مشاركت و مهاجرت، اشتغال، توليد محصوالت، افزايش  :مانند  حوزه بردارانبهره  های
 .باشدمی

 تحقيقااتی  سه طرح نتايج به اشاره با آبخيز، هایحوزه مديريت در داری آبخوان جايگاه ارزيابی در ،(0310)قدوسی 
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 هاای طارح  اجرای در به مشاركت آبخيزنشينان اعتماد جلب عدم اجتماعی، بعد از شده، اجرا آبخيزداری عمليات ارزيابی

-طرح در شده بينیپيش اهداف به كامل عدم دستيابی حداقل، يا و شکست عمده عوامل از يکی عنوانبه را آبخيزداری

-مای  ضاروری  را محالعه مراحل كليه در حوزه ساكنين مشاركت دادن گيری،نتيجه مبحث در. داندمی آبخيزداری های

 .داند

 ارزياابی  مورد كيفی روش به كن استان تهران را آبخيز حوزه از بخشی در آبخيزداری اقدامات اثر ،(0311)صادقی 

 00مهااجرت   افزايش،% 13 توليد ميزان حوزه، اين در آبخيزداری اقدامات در اثر كه   داد نشان ايشان محالعه قرار دادند؛

 .كاهش داشته است % 51 هاآ  آلودگی گل كاهش و% 51كاهش، وقوع سيل % 37 اراضی وسعت كاهش،% 

 باه وضاعيت   با   بارياک  آ  آبخواناداری  طارح  تأثير محالعه بررسی عنوان با خود تحقيق در ،(0371)اسدی  بنی

 روساتاهای  از اهاالی  بساياری  كاه  شاده  موجب منحقه در طرح اجرای .است پرداخته حوزه ساكنين اجتماعی اقتصادی

 يافتاه  كااهش  كامال محسوسای  بحور مهاجرت ميزان طرح اجرای با منحقه در .شوند كار به مشغول ايستگاه در منحق

  .است

 به( قوچان)اترک  عليای آبخيزداری حوزه در آن های مردمی و نقشدر طرحی عنوان مشاركت( 0371)نژاد  رفيعی

-آ  و خاک محرح می در حفظ منابع در تخريب و ه  ترين عامل ه اصلی عنوان انسان به عامل رسيد كه اين نتيجه

  .انسانی و بررسی تحليل جمعيت شناختی حوزه بايستی مورد توجه قرار گيرد هایهمين منظور ويژگی و به باشد

های آبخيزداری حوضه آبخيز زنجاانرود را ماورد بررسای    ، عوامل مؤثر جلب مشاركت مردمی طرح(0311)يعقوبی 
های آبخيزداری و ميزان شركت آناان  های تحقيق نشان دادند كه بين ميزان مشاركت مردم در طرحيافته. اندقرار داده
های ها، ميزان استفاده از برنامهان در اجرای طرحبردارترويجی، استفاده از نيروی انسانی بهره -های آموزشیدر كالس

های آبخيزداری اجرا شده در مناطق همجاوار  زيست و ميزان بازديداز طرحراديو و تلويزيون مرتبط با حفاظت از محيط
 .دار و مثبت وجود دارددرصد رابحه معنی 50در سح  

-ی مردم محلی سبب توفيق يا عدم توفيق طارح ها، در محالعه خود نشان داد كه سح  مشاركت(0110) 0پروكپی

 . شودهای آبخيزداری می

 هاای ماديريت حاوزه   اقتصادی پاروژه  -اجتماعی و محيحیزيست موردی، اثرات محالعه ، در يک(0110) 0دراسانا

 پروژه اين خود اساس نتايج محالعه بر و دهدمی بررسی قرار مورد به نام تسيازومپانيريرا ماداگاسکار ای درمنحقه آبخيز

 مشااركت  را آن داليال  ترينو مه  كرده موفق ارزيابی اقتصادی -محيحی، اجتماعیزيست كشاورزی، زمينه سه در را

 و ماردم  پاروژه  مسائوالن  مياان  اطمينان متقابل و ايجاد دولتی در اراضی نهالکاری به روستاييان عمومی، مجاز شدن

  .داندمی محلی

                                                                                                                                                         
Prokopy  - 1  
2- Drasana  
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 باه  تواناد ساختی مای   به هدف، يک پروژه جمعيت مورد مشاركت فعال ، اظهار داشت، بدون(0557) 0ترنر و جان

 گساترش و  به نيل منظور به شود كهمی تلقی هر اقدامی اساسی موفقيت اساسی خود برسد زيرا مشاركت كليد اهداف

 از رضاايت ماردم   از اكیحا  تحقياق  بررسای پيشاينه   .گيارد صورت می روستايی توسعه خصوصا توسعه فرآيند تسهيل

 و توليد در آبخيزداری هایپروژه مستقي  غير عالوه اثرات به ها طرح گونهاين بودن اقتصادی و آبخيزداری هایفعاليت
 . باشدمی اشتغال

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

سياسی جزء شهرساتان نيار،    هکتار، از نظر تقسيمات جغرافيای 01301وسعتی در حدود  قره شيران با آبخيز حوزه
درجاه و   11 ثانيه تاا  01 دقيقه و 01و  درجه 17 از نظر جغرافيايی بين طول جغرافيايی. باشد واقع در استان اردبيل می

ثانياه   11دقيقاه و   10 درجاه و  31ثانيه تا  00دقيقه و  00درجه و  37ثانيه شرقی و عرض جغرافيايی  01دقيقه و  11
متر و حداكثر ارتفاع آن  0010كيلومتر، حداقل ارتفاع حوضه  00/07محيط حوضه قره شيران  .شمالی قرار گرفته است

 .باشد متر می 0111

باشاد   خاانوار مای   173نفر در قالاب   0110 ،0351انجام گرفته در سال  جمعيت حوزه بر اساس آخرين سرشماری
، چهاره بارق  ، مشاتقين ، دوشاانلو ، ورعباسلو، كشيرانقره در حوضه آبخيز مورد محالعه روستاهای (. 0351مركز آمار، )

های اصلی حوضه آبخيز، از جنو   آبراهه. و سقزچی واقع شده است سوغانلو، مجيدآباد، مستان آباد، مجمير، آباد بلقيس
-مرطو  و با روش آمبرژه نيماه اقلي  حوضه با روش دومارتن نيمه. كندآوری می به سمت شمال نزوالت جوی را جمع

متار مياانگين بارنادگی    ميلی 1/111 منحقه به دليل داشتن شرايط آ  و هوای كوهستانی دارای. باشدسرد می خشک
 اتفااق  متار ميلای  0/00متر و كمترين آن در مردادمااه  ميلی 1/10 بيشترين بارندگی در ماه ارديبهشت با . ساالنه است
 .باشد گراد میجه سانتیدر  1/1دمای متوسط در حوزه آبخيز قره شيران . افتاده است

فرضيه اصلی تحقيق حاضر تأثير مثبت اقادامات انجاام شاده مناابع طبيعای و آبخيازداری روی افازايش درآماد         
های زيرزمينی باوده  كشاورزی و دامداری ساكنين حوزه، اشتغال، كاهش مهاجرت، كاهش خسارات سيل و افزايش آ 

 . پويری مردم بوده استبردارن با ميزان مشاركتصيالت و شغل بهرهدار سن، تحفرضيه ديگر وجود ارتباط معنی. است

 روش مطالعه

ی كاه  يروساتاها  در مرحلاه اول، . های پيمايشای اسنادی و شيوه های بر دو محور اصلی شيوه مبتنی تحقيق روش 
آماار   دوم، ليست ودر مرحله  .مشخص شدند شناسايی و ندداشت رهای اجرا شده در محدوده طرح قرافعاليتتأثير  تحت

مركز آمار  روستا و شورای اسالمی هر ميدانی، -تعداد خانوارهای ساكن در روستاهای موكور از طريق مشاهدات محلی
باا   های اجرا شاده شناساايی و  خانوارهای ذينفع در پروژه كل خانوارهای ساكن روستاها،از در مرحله سوم،  .اخو گرديد

                                                                                                                                                         
1- Turner and John  
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-از طريق نمونه .تعيين گرديدنمونه  011فرمول كوكران  امعه نمونه خانوار از طريقحداقل حج  جآنها توجه به تعداد 

هاا بودناد توزياع و تکميال     پرسشنامه بين سرپرستان خانوارهايی كه از ذينفعان اصلی ايان طارح   011گيری تصادفی 
 ويان استفاده شاده باود و  از مقياس ليکرت برای بيان نظر پاسخگ ای كهآوری اطالعات از پرسشنامه برای جمع. گرديد

اجتماعی زندگی  و های اجرا شده بر روند اقتصادیتأثيرات مستقي  و غيرمستقي  طرح مشتمل بر سواالتی در خصوص
. هاا محاسابه شاد   ها تکميل و آلفاای كرونبااخ آن  جهت آزمون پايايی تحقيق، پرسشنامه. روستا بود استفاده شد مردم
های توصيفی شاامل  منتقل شد و پس از كدگواری كليه آماره SPSS16و   Excelفزاراآوری شده به نرمهای جمع داده

 .ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتفراوانی، ميانگين، انحراف معيار و واريانس محاسبه شد و كليه داده

 
 نقشه موقعيت حوضه آبخيز قره شيران در كشور و استان و شهرستان.  شکل 

 

 نتایج

 جامعه آماری تحقیقهای ویژگی

سرپرست خانواری كه دراين تحقيق مشاركت كردند از بين ساكنين روستاهای حوزه قاره شايران باه     011از بين 
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 . ارائه شده است 0ها در جدول صورت تصادفی انتخا  شدند و به سؤاالت مربوطه پاسخ دادند كه فراوانی و درصد آن

 رداران مورد محالعهبتوزيع فراوانی ويژگی فردی بهره.  جدول 

 انحراف معيار ميانگين ميانه درصد فراوانی ويژگی

 سنی های گروه

01-31 01 1/03 

3 11/3 03/0 

30-11 10 0/00 

10-01 01 1/00 

00-11 03 0/01 

 1/03 01 10باالی 

 1/011 011 مجموع

 سواد  سح 

 0/03 17 سواد بی

3 00/0 00/0 

 0/01 15 ابتدايی

 1/00 01 راهنمايی و دبيرستان

 1/07 01 ديپل  و باالتر

 1/011 011 مجموع

 شغل

 0/00 30 كشاورز

3 10/0 51/1 

 0/3 7 دامدار

 0/71 010 دامدار-كشاورز

 1/1 1 باغدار

 0/1 03 ها ديگر شغل

 1/011 011 مجموع

       

 

 منابع طبیعی   های برداران از پروژهبهرهمندی  رضایت

ها منابع طبيعی در حوزه دهد، بعد از اجرای پروژههای انجام شده در سح  حوزه آبخيز قره شيران نشان می بررسی
گياری  سح  آگاهی ساكنين حوزه افزايش داشته و ميزان اعتماد مردم به يکديگر و نيز ميزان حضور ماردم در تصامي   

همچنين در  (.0جدول )ها تغيير محسوسی ايجاد نشده است شوندگان در بعضی شاخصی از نظر پرسشمثبت باشد ول
ماورد   هاا در روساتاهای   از اجرای پروژه ايجاد شده بعد نشان داد، تغييرات  های انجام شده در سح  حوزه نتايج بررسی

 (. 0جدول )باشد  بررسی نسبتاً زياد و قابل قبول می

 های مالی  های آبخیزداری بر سرمایه ژهتأثیر اجرای پرو

های زراعی، دامی، باغی، زنباورداری و ميازان    به بخش   در منحقه مورد محالعه، منابع درآمدی خانوارهای روستايی 
برای بررسی اجرای پروژه بر منابع مالی، از افزايش و كاهش هزيناه و درآمادها در   . بندی گرديد كمی توريستی تقسي 

درصد، عملکارد و هزيناه    30بر اساس نظر مردم وضعيت درآمدزايی . رسش شوندگان، سؤال پرسيده شدهر بخش از پ
درصاد افازايش    00درصد و عملکارد تولياد علوفاه     01درصد، عملکرد و هزينه محصوالت باغی  01محصوالت آبی 

درصاد از   11ماوع،  همچنين هزينه و عملکرد محصوالت زراعای ديا  بادون تغييار باوده اسات، در مج      . داشته است
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 .اندتأثير دانستهها را بر روی اشتغال بیشوندگان اجرای طرح پرسش

گرايش به مركز و   های، شاخص درصد فراوانی)طبيعی  های منابع های اجتماعی حضور مردم در اجرای پروژه تغييرات در سرمايه.  جدول 

 (پراكندگی
متغير ارزيابی ميزان مشاركت مردم در 

 مختل فاكتورهای 
بی 
 پاسخ

 تأثير بی ك 
بهتر و خيلی 

 بهتر
 *ميانگين *ميانه جمع

انحراف 
 معيار

 10/1 57/3 1 11/011 11/017 11/10 11/1 11/1 بردارانسح  آگاهی بهره

های  ميزان مهارت در ساخت و ساز سازه
 آبخيزداری

00  70 001 11/011 1 00/3 11/1 

 11/0 15/3 3 11/011 10 010 0 01 بهداشت روستا

 51/1 10/3 1 11/011 001 10 0 00 ميزان اعتماد مردم به يکديگر

 15/1 50/3 1 11/011 000 35 1 1 ميزان مشاركت و همکاری در بين مردم

ها و گيریميزان حضور مردم در تصمي 
 برنامه

10 11/1 31 001 11/011 1 30/3 01/0 

 خيلی بهتر 0بهتر و : 1ثير،أت بی: 3ك ، :0پاسخ،  بی: 0: شاخص امتيازدهی

 

گرايش به   های، شاخص درصد فراوانی)طبيعی  های منابع پويری مردم بعد از اجرای پروژه های مالی مشاركت تغييرات در سرمايه.  جدول 

 ها در درآمدزايی و اشتغالزايی ساكنين حوزه ارزيابی تأثير پروژه (مركز و پراكندگی

متغير ارزيابی ميزان 

مردم در مشاركت 

 فاكتورهای مختلف

بيشتر 

 شده

تغيير 

 نکرده

كمتر 

 شده

بی 

 پاسخ

انحراف  *ميانگين *ميانه جمع

 معيار

 10/0 71/0 0 011 07 0 01 001 وضعيت درآمدزايی در حوضه

 07/0 50/0 0 011 13 1 00 010 عملکرد محصوالت زراعی آبی

 51/1 05/0 0 011 11 1 000 30 عملکرد محصوالت زراعی دي 

 00/0 77/0 0 011 31 1 10 007 عملکرد محصوالت باغی

 10/0 71/0 0 011 07 0 01 001 عملکرد توليد علوفه

 01/1 07/3 3 011 011 00 031 15 وضعيت اشتغال در حوزه

 *پاسخ بی: 1،كمتر شده :3تغيير نکرده، :0بيشتر شده، : 0: شاخص امتيازدهی

 

 های اجتماعی سرمایه های آبخیزداری بر تأثیر اجرای پروژه

ها از نظر مردم استفاده شده است و در امور مشااركتی   بر اساس نتايج، پاسخگويان معتقد بودند كه در اجرای طرح
پاس از  . اناد  كه نياز بوده از توان و نيروی مردم محلی استفاده شود، كارفرمايان تا حدودی از ايان مناابع بهاره جساته    

باالتر رفته است و ميزان مهارتشان در ساخت و ساز، اساتفاده از امکاناات روساتا و     ها، سح  آگاهی مردماجرای طرح
 (.0و  1جداول )ها نيز افزايش داشته است گيریوضعيت اعتماد مردم به يکديگر و ميزان حضور مردم در تصمي 
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گرايش به   های، شاخص درصد فراوانی)طبيعی  منابعهای  پويری مردم بعد از اجرای پروژه های اجتماعی مشاركت تغييرات در سرمايه. 4جدول 

 (مركز و پراكندگی

متغير ارزيابی ميزان مشاركت مردم در 

 فاكتورهای مختلف

بله و تا 

 حدودی

انحراف  *ميانگين *ميانه جمع پاسخ بی خير

 معيار

 51/1 15/0 0 011 05 01 000 استفاده از نظر مردم بومی

 17/1 10/0 3 011 01 05 000 گيریريزی و تصمي  مشاركت در برنامه

 17/1 51/0 0 011 03 31 003 ها مشاركت در اجرا و به ثمر رسانی طرح

مشاركت درحفظ، مراقبت، تعمير و نگهداری 
 ها طرح

000 01 01 011 0 17/0 51/1 

 57/1 00/0 0 011 00 10 031 ها از ديدگاه مردم جانمايی صحي  پروژه

 11/1 57/0 0 011 01 51 00 ها بازنگری طرحمشاركت در ارزشيابی و 

كارگر، بنا، ماشين )استفاده از امکانات روستا 
 (آالت

071 00 01 011 0 11/0 11/1 

 1پاسخ  ، بی3، خير 0، تا حدودی 0بله : شاخص امتيازدهی

 

افزايش سح  آگاهی، های اجتماعی يعنی  در پرسشی ديگر سعی شد نظر مردم را بر ديگر فاكتورهای مه  سرمايه
پاس از اجارای   . پرسيده شاود غيره و ساز وضعيت بهداشت روستا، وضعيت اعتماد مردم به يکديگر و  مهارت در ساخت

تار   ها بهتر شده است و مردم به جز وضعيت بهداشت روستا از ديگر موارد ذكر شده راضای  ها تمامی اين وضعيت پروژه
هاای   د از اجرای پروژه است و بدين معنا نيست كه تماامی امکاناات و خواساته   البته اين مقايسه بين قبل و بع. هستند

 (.0جدول )مردم برآورده شده باشد و ديگر رفع نيازی باقی نمانده باشد 

گرايش به مركز و   های، شاخص درصد فراوانی)طبيعی  های منابع های اجتماعی حضور مردم در اجرای پروژه تغييرات در سرمايه. 5جدول 

 (اكندگیپر

متغيرارزيابی ميزان 

مشاركت مردم در 

 فاكتورهای مختلف

بی 

 پاسخ
 تأثير بی كم

بهتر و 

 خيلی بهتر
 *ميانگين *ميانه جمع

انحراف 

 معيار

 10/1 57/3 1 011 017 10 1 1 بردارانسح  آگاهی بهره

ميزان مهارت در ساخت و 
 های آبخيزداری ساز سازه

00  70 001 011 1 00/3 11/1 

 11/0 15/3 3 011 10 010 0 01 بهداشت روستا

ميزان اعتماد مردم به 
 يکديگر

00 0 10 001 011 1 10/3 51/1 

ميزان مشاركت و همکاری 
 در بين مردم

1 1 35 000 11/011 1 50/3 15/1 

ميزان حضور مردم در 
 ها و برنامهگيریتصمي 

10 1 31 001 011 1 30/3 01/0 

 خيلی بهتر 0بهتر و : 1 ثير،أت بی: 3ك ، : 0پاسخ،  بی: 0: شاخص امتيازدهی
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 های مکانیکی اجرا شده روی سیالب منطقه  ارزیابی تأثیر پروژه

تواناد   ايان امار مای   . های آبخيزداری، كاهش و جلوگيری از بروز سيل است ترين اهداف احداث سازه يکی از مه 
های  منحقه مورد محالعه، به دليل بارندگی. برداران مؤثر باشد بهرههای طبيعی، مالی  گيری در حفظ سرمايه طور چش  به

هاای   های سايل باه زماين    درصد از آسيب 10خيز معرفی شده است، در گوشته  فراوانی كه دارد به عنوان منحقه سيل
ها  اين آسيب ميزان. آمده است های عبور و مرور وارد می درصد به راه 01ها و تأسيسات و  درصد به خانه 01كشاورزی، 
در مورد بررسی توزيع فراوانی بروز سيل قبل و . های آبخيزداری كاهش يافته است ای پس از ساخت پروژه به طور ويژه

دهد تعداد سيل قبل از اقدامات آبخيازداری  نشان می 1برداران، همانحور كه جدول  ها از ديدگاه بهره بعد از اجرای طرح
اجارای  . ميزان خسارت قبل از اقدامات آبخيزداری زياد و پس از آن ك  شده است .متوسط، و پس از آن ك  شده است

 (. 1جدول )تأثير بوده است و همچنان مهاجرت در حوضه زياد است پروژه های آبخيزداری بر روی مهاجرت بی

 (يش به مركز و پراكندگیگرا  های، شاخص درصد فراوانی)طبيعی  های منابع تغييرات بروز سيل بعد از اجرای پروژه. 6جدول 

 *ميانگين *ميانه جمع پاسخ بی زياد متوسط كم متغير
انحراف 

 معيار

 77/1 31/0 0 011 01 70 15 01 تعداد سيل قبل از اقدامات آبخيزداری

 51/1 05/0 0 011 05 1 10 001 تعداد سيل بعد از اقدامات آبخيزداری

 10/1 10/0 3 011 00 55 07 05 ميزان خسارت قبل از اقدامات آبخيزداری

 10/1 05/0 0 011 01 1 71 001 ميزان خسارت بعد از اقدامات آبخيزداری

های آبخيزداری در ميزان اثر پروژه
 جلوگيری از مهاجرت

01 00 000 5 011 3 010/0 71/1 

 پاسخ بی 1زياد،  3متوسط،  0ك ،  0: شاخص امتيازدهی
 

 تأثیر عملیات اجراشده آبخیزداری در معیشت زندگی و میزان مهاجرت  

های اجرا شده بر تغييرات ايجاد شده در شکل زندگی و وضعيت مهاجرت فاكتورهايی در بخش ارزيابی اثرات طرح
-شاز پرسا % 00مانند مهاجرت فصلی و دائمی و مهاجرت سرپرست خانوار مورد بررسی قرار گرفت، بر اسااس نتاايج   

 (. 1و  7جداول )تأثير بوده است ها بر ميزان مهاجرت بیشوندگان معتقد بودند كه اجرای طرح

 ارزيابی تأثير عمليات اجرا شده بر مهاجرت. 7جدول 

 كمتر شده تأثيربی بيشتر شده مؤلفه

 ميزان مهاجرت
 هاپس از اجرای طرح

000 00 33 

 

 حوزهوضعيت انواع مهاجرت در بين ساكنين . 8جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی هاپاسخ

 11 11 007 مهاجرت فصلی 
 71 1     00 مهاجرت دائمی 

 011 31 10 مهاجرت سرپرست خانوار 
  011 011 جمع
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 نتایج آماراستنباطی 

به ترتيب فرضيات تحقيق، متغيرهاا، مقيااس    5در جدول . فرضيات تحقيق از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت
 .متغير و نوع آزمون آماری مورد استفاده نشان داده شده استهر 

 های آماری مورد استفاده برای تأييد يا رد فرضياتآزمون. 9جدول 

 فرضيه
متغير 

 مستقل
 مقياس متغير وابسته مقياس

نوع آزمون 

 آماری

داری بين ميزان همبستگی معنی
پويری مردم و اقدامات  مشاركت

 .آبخيزداری وجود دارد

 ایرتبه سن

ميزان مشاركت مردم، افزايش 
آگاهی، كاهش دام، 

 اجتماعی های سرمايه
 ای رتبه

همبستگی 
 كندال تائو

 آزمون فيشر اسمی شغل دوم

 تحصيالت
-فاصله

 ای

 

ميزان مشاركت مردم، افزايش 
های  آگاهی، كاهش دام، سرمايه

 اجتماعی 

 ای رتبه
همبستگی 
 كندال تائو
 

 آزمون فيشر اسمی شغل دوم

 اسمی شغل

ميزان مشاركت مردم، افزايش 
آگاهی، كاهش دام، 

 اجتماعی های سرمايه

 فيشر 

های  داری بين اجرای طرح معنی
آبخيزداری با افزايش درآمد كشاورزی و 

 دامداری ساكنين

اجرا يا عدم 
 اجرا

 ایرتبه تأثير اجرای پروژه بر عوامل مختل  ایرتبه
آزمون تی 
استيودنت 
 مستقل

داری بين اجرای طرح و كاهش معنی
 سيل

اجرا يا عدم 
 اجرا

 ایرتبه خسارات مالی سيال  ایرتبه
آزمون تی 
استيودنت 
 مستقل

-داری بين اجرای طرح و اشتغالمعنی

 زايی
اجرا يا عدم 

 اجرا
 ایرتبه زايی ميزان اشتغال ایرتبه

آزمون تی 
استيودنت 
 مستقل

و كاهش داری بين اجرای طرح  معنی
 ميزان مهاجرت

اجرا يا عدم 
 اجرا

 ایرتبه ميزان مهاجرت ایرتبه
آزمون تی 
استيودنت 
 مستقل

 

های اجتماعی، مالی و طبيعی كه به عنوان مجموعه سؤاالتی در پرسشنامه گنجانده شده باود، در   همچنين سرمايه
 .گيرد بخش آخر تحليل به صورت تحليل همبستگی مورد بررسی قرار می

 پذیری مردم در اقدامات منابع طبیعی رابطه بین میزان مشارکت

ها، جانمايی صحي  پروژه  شود، رابحه بين سن و مشاركت مردم در حفظ و مراقبت از سازه همانحور كه مشاهده می
 دار از نظر مردم، ارزشيابی و بازنگری طرح، كاهش دام و همکاری جهت كاهش دام در زمان خشکساالی رابحاه معنای   

 (.01جدول )دار مشاهده نشد  بين سن و ساير فاكتورهای رابحه معنی. وجود دارد
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 هانتايج آمار استنباطی و آزمون فرضيه. 1 جدول 

متغير 
 مستقل

 منبع تغييرات
كای 
 اسکوئر

درجه 
 آزادی

-سطح معنی

 داری

 سن

ميزان مشاركت 
 مردم

 00/1 11/1 31/7 رسانی و استفاده از نظرات مردم اطالع

 11/1 11/1 33/1 ريزی گيری و برنامهدر تصمي 

 05/1 11/1 55/1 در اجرای و به ثمررسانی

 *11/1 11/1 77/5 در حفظ مراقبت و تعمير

 *11/1 11/1 05/33 جانمايی صحي  پروژه از ديدگاه مردم

 *11/1 11/1 05/00 در ارزشيابی و بازنگری طرح

 11/1 11/1 03/5 استفاده از امکانات روستا

 05/1 11/1 51/1 افزايش آگاهی                      

 *11/1 11/1 03/00 كاهش دام در صورت خشکسالی                     

 01/1 11/1 10/0 شغل جايگزين محابق با طبيعت                   

 تحصيالت

ميزان مشاركت 
 مردم

 *11/1 11/3 10/00 مردمرسانی و استفاده از نظرات  اطالع

 01/1 11/3 05/1 ريزی گيری و برنامهدر تصمي 

 *13/1 11/3 01/5 در اجرای و به ثمررسانی

 *13/1 11/3 57/1 در حفظ مراقبت و تعمير

 00/1 11/3 00/1 جانمايی صحي  پروژه از ديدگاه مردم

 10/1 11/3 17/0 در ارزشيابی و بازنگری طرح

 *11/1 11/3 11/03 استفاده از امکانات روستا

 01/1 11/3 07/0 افزايش آگاهی                          

 *13/1 11/3 51/1 كاهش دام در صورت خشکسالی                      

 01/1 11/3 03/1 شغل جايگزين محابق با طبيعت                   

 شغل

ميزان مشاركت 
 مردم

 11/1 11/3 75/1 رسانی و استفاده از نظرات مردم اطالع

 *10/1 11/3 71/7 ريزی گيری و برنامهدر تصمي 

 17/1 11/3 01/7 در اجرای و به ثمررسانی

 00/1 11/3 70/0 در حفظ مراقبت و تعمير

 *10/1 11/3 07/5 جانمايی صحي  پروژه از ديدگاه مردم

 11/1 11/3 73/1 طرح در ارزشيابی و بازنگری

 *11/1 11/3 10/1 استفاده از امکانات روستا

 *11/1 11/3 15/01 افزايش آگاهی                         

 31/1 11/3 15/3 كاهش دام                      

 01/1 11/3 01/0 شغل دوم                      

 .هاست داری آزمون نشان دهنده معنی داری، اعداد پر رنگ شده در ستون سح  معنی
 

به ترتيب فرضايات تحقياق،    01در جدول . گيرددر اين بخش فرضيات تحقيق از نظر آماری مورد بررسی قرار می
 .متغيرها، مقياس هر متغير و نوع آزمون آماری مورد استفاده نشان داده شده است

هاا و   تعمير، استفاده از امکانات روستا جهت سااخت ساازه  بر اساس نتايج بين تحصيالت و مشاركت در مراقبت و 
دار  كه بين تحصيالت و ساير فاكتورها، رابحه معنیدار وجود دارد در حالی كاهش دام در صورت خشکسالی رابحه معنی
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رابحاه  ريزی، استفاده از امکانات روستا، افزايش آگاهی ماردم   گيری و برنامه بين شغل و مشاركت در تصمي . ديده نشد
شود بين سه متغير  همانحور كه مشاهده می. دار ديده نشد دار وجود دارد اما بين شغل و ساير فاكتورها رابحه معنی معنی

  دار هاا رابحاه معنای    لفاه ؤهای آبخيازداری، فقاط در بعضای م    سن، تحصيالت و شغل با مشاركت پويری مردم با طرح
هاا وجاود    پويری مردم و ايان مؤلفاه   داری بين ميزان مشاركتمعنی توان گفت كه رابحه شود و در كل می مشاهده می

 (.01جدول )ندارد 

 های منابع طبیعی و سرمایه اجتماعیبررسی رابطه بین اجرای طرح

اجتماعی ماردم در منحقاه، دو فااكتور      های آبخيزداری و وضعيت سرمايه به منظور بررسی رابحه بين اجرای طرح
بر عوامل مختل  به عنوان متغير وابساته در   هاثير اجرای طرحأو تها به عنوان متغير مستقل،  اجرا و عدم اجرای پروژه

برداران در مناطق اجرا شده و اجرا نشاده اخاتالف وجاود دارد و     بر اساس نتايج، بين آگاهی سح  بهره. نظر گرفته شد
است كه مردم اين مناطق را بر اين واداشته كه ها و كمبودهايی  علت امر كاستی. اين در مناطق اجرا نشده بيشتر است

بين ديگر متغيرهاای ميازان مهاارت در اجارای     . با افزايش سح  آگاهی خواستار اين امکانات برای منحقه خود باشند
دار مشاهده نشد ولی ميزان طرح، وضعيت بهداشت روستا، ميزان اعتماد مردم به يکديگر و ميزان مشاركت رابحه معنی

دار مشاهده شاد و در ايان منااطق حضاور ماردم در       شده رابحه معنی  ها در مناطق اجرای طرح گيری تصمي حضور در 
 (.00جدول )تر است  گيری پر رنگ موارد تصمي 

 ميانگين و فاصله استاندارد متغيرهای اجرای طرح آبخيزداری با اجرای يا عدم اجرای طرح.   جدول 

 داریسطح معنی مقدار آمارهt عدم اجرای طرح اجرای طرح متغيرها

 11/1 11/00 17/0±10/3 01/0±71/3 برداران سح  آگاهی بهره

 01/1 30/1 1/1±10/3 15/1±00/3 هاميزان مهارت شما در ساخت و ساز پروژه

 07/1 00/0 11/0±31/3 11/0±50/0 وضعيت بهداشتی روستا

 31/1 77/1 13/0±11/3 50/1±10/3 ميزان اعتماد مردم به يکديگر

 10/1 10/1 15/1±51/3 5/1±53/3 ميزان مشاركت و همکاری در بين مردم

 11/1 11/00 17/0±10/3 01/0±11/3 ها و برنامهگيریميزان حضور مردم در تصمي 

 

 های منابع طبیعی و کاهش سیالببررسی رابطه بین اجرای طرح

هاای   سيل، دو فاكتور اجرا يا عدم اجرای طارح  های آبخيزداری بر كاهش به منظور بررسی رابحه بين اجرای طرح
ها بر عوامل مختل  به عنوان متغير وابساته در نظار   آبخيزداری در منحقه، به عنوان متغير مستقل و تأثير اجرای طرح

اياد پاساخ    ها در منحقه تخريب سيالبی داشتهپاسخگويان در پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از اجرای طرح. گرفته شد
بر اساس نتايج با توجه به اينکه در مناطقی كه طرح اجرا شده است، خساارت سايل نياز كمتار شاده اسات و       . گفتند

هاای آبخيازداری و    توان گفت كه بين اجرای طرح شود، می داری با مناطق عدم اجرای طرح مشاهده می اختالف معنی
 (.00جدول )دار وجود دارد  كاهش سيل رابحه معنی
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 و فاصله استاندارد متغيرهای سيال  با اجرای يا عدم اجرای طرحميانگين .   جدول 

 متغيرها
اجرای 

 طرح

عدم اجرای 

 طرح

t مقدار

 آماره

-سطح معنی

 داری

قبل از اقدامات آبخيزداری تعداد سيل در منحقه چگونه بوده 
 است  

31/0±71/1 11/0±75/1 110/1 1/1 

چگونه بوده بعد از اقدامات آبخيزداری تعداد سيل در منحقه 
 است

00/0±71/1 711/0±15/0 001/1 150/1 

آيا قبل از اقدامات آبخيزداری خسارات سيل در منحقه 
 ايد  داشته

11/0±75/1 71/0±10/1 010/1 115/1 

آيا بعد از اقدامات آبخيزداری خسارات سيل در منحقه 
 ايد  داشته

07/0±13/1 10/0±11/1 011/5 113/1 

آبخيزداری در جلوگيری از مهاجرت روستاييان های  آيا پروژه
 مؤثر بوده است 

10/0±70/1 1/0±75/1 011/0 105/1 

 

 زایی بررسی رابطه بین اجرای طرح و اشتغال

زايی، مجموعاه   داری در منحقه و اثر آن بر وضعيت اشتغال برای بررسی رابحه بين اجرای طرح آبخيزداری و مرتع
داری، به وجود رابحه بين ايان متغيرهاا و ميازان     اعداد پررنگ شده ستون سح  معنی. پرسيده شد 03سؤاالت جدول 

ای محصاوالت زراعای آبای و ديا ،      هاای هزيناه   در مناطقه مورد محالعه بين عامل. زايی در منحقه اشاره دارد اشتغال
هاا اخاتالف    مؤلفاه  باين سااير  . دار وجاود دارد  همچنين وضعيت عملکردی محصوالت زراعی آبی و دي ، رابحه معنی

جادول  )ها در منحقه ماورد محالعاه دانسات     گواری گسترده طرح شايد بتوان علت اين امر را اثر. دار مشاهده نشد معنی
03.) 

 ميانگين و فاصله استاندارد متغيرهای اجرای يا عدم اجرای طرح بر وضعيت اشتغال.   جدول 

 داریطح معنیس مقدار آماره t عدم اجرای طرح اجرای طرح متغيرها

 51/1 11/1 10/0±10/0 10/0±7/0 وضعيت درآمدزايی در حوضه

 10/1 11/0 00/0±57/0 13/0±71/0 های محصوالت زراعی آبی هزينه

 111/1 70/7 3/0±0/0 15/0±10/0 عملکرد محصوالت زراعی آبی

 110/1 10/00 10/0±10/0 53/1±00/0 های محصوالت زراعی دي  هزينه

 103/1 01/1 0/0±03/0 150±07/0 محصوالت زراعی دي عملکرد 

 01/1 11/0 10/0±10/0 00/0±17/0 های محصوالت باغی هزينه

 07/1 13/0 10/0±10/0 00/0±1/0 عملکرد محصوالت باغی

 10/1 01/1 0±73/0 17/0±70/0 عملکرد توليد علوفه

 10/1 00/1 13/0±50/0 10/0±00/3 اعتبار اختصاص يافته

 

 بررسی رابطه بین اجرای طرح مهاجرت 

 01ها، سؤاالت جادول   های آبخيزداری در منحقه و اجرا و يا عدم اجرای طرحبرای بررسی رابحه بين اجرای طرح
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اجرای طرح نتوانسته اثری مثبت بر روی مهاجرت  متأسفانهمهاجرت در منحقه به شدت زياد است و . در نظر گرفته شد
 .داری مشاهده نشد ر نتيجه بين اجرای طرح و كاهش مهاجرت در حوضه رابحه معنیجوانان داشته باشد، د

 ميانگين و فاصله استاندارد متغيرهای مهاجرت با اجرای يا عدم اجرای طرح. 4 جدول 

 داریسطح معنی مقدار آماره t عدم اجرای طرح اجرای طرح متغيرها

 701/1 151/1 71/1±11/0 71/1±00/0 انگيزه مهاجرت در حوضه

 153/1 111/0 10/1±30/0 73/1±1/0 شکل مهاجرت

 511/1 1 10/0±10/0 55/1±11/0 روند تغييرات مهاجرت بعد از اجرای طرح

 

 گیرینتیجه 

 مشااركت محلای   اجتماعی شامل مهاجرت، اشتغال و متغيرهای از عبارت بودند اصلی متغيرهایدر تحقيق حاضر 
های منابع طبيعی در ايان حاوزه در افازايش    كه بر اساس نتايج بدست آمده، اجرای پروژهها طرحاجرا و مراقبت از  در

 . توليدات كشاورزی از جمله توليد علوفه در سح  حوزه تأثير مثبتی داشته است

نتايج تحقيق حاضر مؤيد نتايج تحقيقات ساير محققان است كه بيان داشتند ارائه هر گونه راه حال پيشانهادی در   
تواند بقای اين منابع حياتی را تضمين و يک سيست  نابع طببعی بدون شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی نمیحوزه م
هاای مناابع طبيعای     با توجه به اينکه در زمينه ارزياابی اقتصاادی و اجتمااعی پاروژه    . برداری پايدار را برقرار كندبهره

ای انجاام شاده از    يشتر به ارزيابی عمليات اجرايای و ساازه  ای صورت نگرفته و تحقيقات موجود نيز ب محالعات گسترده
های مشاابه محالعاه حاضار    ، لوا پژوهش(0117؛ مهدی پور، 0101رحيمی و همکاران، )اند  های فنی توجه نموده جنبه

كمتر انجام گرفته و مواردی كه در زمينه مسائل اقتصادی اجتماعی يافت شد، عمدتا بر بررسی مشاركت جوامع محلای  
ها اشااره شاده، ماورد    به آن هرحال آنچه در بيشتر تحقيقات مشابه كه ذيالًبه. های منابع طبيعی تمركز داشتدر طرح

هاای مناابع طببعای     تأييد و تأكيد قرار گرفته ضع  مشاركت جوامع محلی در نيازسنجی، محالعه، اجرا و ارزيابی پروژه
؛ روحای و  0110؛ دراساانا،  0100؛ مارادی و همکااران،   0353؛ حيادری و همکااران،   0100خليلی و همکاران، )است 

توان گفت بدون شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی براين اساس می(. 0311؛ منصوريان و محمدی، 0101همکاران، 
 . برداری پايدار را برقرار كند تواند بقای اين منابع حياتی را تضمين و يک سيست  بهرهنمی

های آبخيازداری و اينکاه   از تحقيق، تحليل اختصاص يافته به متغير ميزان آگاهی از طرح با توجه به نتايج حاصل
های آبخيزداری يکی از موانع مه  رسانی به افراد محلی در خصوص فعاليترسانی مناسب به منظور آگاهینبود اطالع

هاا و  گردد از طرياق روش پيشنهاد میدر اين زمينه . رودهای آبخيزداری به شمار می عدم مشاركت روستاييان در طرح
رسانی همچون تهيه و توزيع پوستر، پالكارد، نشريه و بروشورهای ترويجای و  ساز و كارهای مختل  ترويجی و اطالع
هاای آموزشای، برگازاری جلساات و     های راديو و تلويزيون، تدوين و پخش فيل ديگر مواد چاپی، تهيه و پخش برنامه

هاای  يهی و مواردی از اين قبيل، اطالعات الزم به روستاييان در خصوص ابعاد مختل  طارح توج -های آموزشیدوره
  .آبخيزداری ارائه شود
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 منابع

 .نشر اطالعاتشش ، چاپ ، شناسی توسعه روستايیای بر جامعهمقدمه. 0371.مازكيا، 

هاای  رود در اجارای طارح  هاای آبخياز كاارون و زايناده     بررسی چگونگی مشاركت سااكنين حاوزه  . 0311. اسدی، م
 .آبخيزداری، همايش آبخيزداری، مركز تحقيقات منابع كشاورزی و مناابع اماور دام اساتان چهارمحاال بختيااری     

001-010. 

راهکارهای توسعه پايدار روستايی با تأكيد بر جغرافيای كااربردی، دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد     . 0311. استعالجی، ع
 .30-10: 0رزمين، فصلنامه س. علوم و تحقيقات

المللای رويکارد فرهنگای باه جغرافياا،       ها، همايش بينجغرافيا بستری برای گفتگوی تمدن. 0310. ح. پاپلی يزدی، م
 .دانشگاه فردوسی مشهد

دومين كنفارانس در ماورد    ،های آبياری و زهکشی نقش محالعات اجتماعی در استفاده بهينه از شبکه. 0311. تمنا، س
 .آبان، تبريز 7-0. فنی و تجربيات مهندسیتبادل تحقيقات 

اجتماعی مؤثر بر مشاركت جوامع محلای در   -ارزيابی عوامل اقتصادی. 0353. و فروتنی،  . ، رستگار، ش.حيدری، ق
 .10-30: 0مجله مرتعداری ايران، (. استان همدان -مراتع ييالقی دشت بهار: محالعه موردی)مديريت پايدار مراتع 

 .00-30: 001های مردمی، منشاء تحول ماهنامه كشاورزی، مشاركت. 0310. خوبفکر، ح

ناماه كارشناسای ارشاد،    مشاركت مردمی و نقش آن در آبخيزداری حوزه علياای اتارک، پاياان   . 0371. رفيعی نژاد، خ
 .ص 010. دانشگاه فردوسی مشهد

هاای آبخيازداری در منااطق    جارای طارح  تحليل پيامادهای ا . 0351.و صفا، ل. ، مهردوست، خ.، ودادی، ح.رضايی، ر
 .10-10: 0نشريه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران، . روستايی استان زنجان

 .، تهرانچاپ اول نشر قومس .ريزی روستايی در ايرانای بر برنامهمقدمه. 0310. مرضوانی، 

ماديريت حاوزه آبخياز، شاركت خادمات      ريازی و  های ماردم در برناماه  های عملی مشاركتروش. 0371. سعادت، ح
 .مهندسی جهاد، تهران

های آبخيزداری، چهارمين هماايش ملای علاوم و    نقش مشاركت مردم در طرح. 0311. و ملک محمدی، آ. شمشاد، م
 .مهرماه، گرگان 00-01(. های آبخيزمديريت حوزه)مهندسی آبخيزداری ايران 
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 Abstract 
Natural resource projects have several objectives at various levels of technical, social 

policy which mainly include control and eradication of erosion and waste water, optimizing 

the use of water and soil resources, increasing production of watersheds, including plant 

and animal husbandry, increase in income of residents of watersheds and reducing damage 

caused by soil erosion and floods and other goals. In natural resources and watershed 

management programs, it is necessary to consider the social, economic and organizational 

factors affecting both inside and outside the watershed. This research was carried out with 

the aim of evaluating the actions of natural resources and watershed management on the 

social and economic situation of beneficiaries that are living in the basin, such as people's 

satisfaction and attitude, popular participation, and popular acceptance of the projects. Also, 

the effects of project implementation in terms of stakeholders in Ghareshiran basin where 

natural resource projects have been implemented has also been studied. This research is a 

descriptive-correlational research. The statistical population of this research, using the 

Cochran formula, consisted of 200 family caretakers from the beneficiaries and residents of 

this area, who were questioned by systematic random sampling. A questionnaire was used 

to determine the validity of the data. Validity was confirmed by a specialist. SPSS software 

was used to determine the reliability and Cronbach's alpha was 0.78. Based on the results, 

the implementation of plans in the region, the income situation of 35%, the yield and the 

cost of water products increased 26%, the yield and the cost of garden products 10%, and 

the yield of forage production 12%. Also, the greatest effect of implementation of the 

implemented projects in the region on the flood disaster problem with an average of 1.01 

and improving the economic situation of the operators was 1.70. It had little effect on the 

reduction of immigration and unemployment. 

Keywords: Basin, Economic and social impacts, Natural resources, Watershed 

management. 
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