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  )حوزه آبخیز سدبوستان: مطالعه موردي(هاي آبخیزداري به روش توصیفی همبستگی  ارزیابی کیفی طرح
  

  2نژاد  و علی نجفی2واحدبردي شیخ، 1نفیسه مقدسی*
   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، یزداري،ارشد گروه آبخ دانشجوي کارشناسی1

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانآبخیزداري، گروه دانشیار 2

  17/10/93: ؛ تاریخ پذیرش 14/3/93: تاریخ دریافت
  1چکیده

 و رضایت مانند آبخیزداري هاي فعالیت اجراي اجتماعی اثرات بررسیارزیابی و  با هدف پژوهشاین : سابقه و هدف
 بررسی با) 2010( آزموده و همکاران . انجام گرفته استها میزان پذیرش مردمی پروژه ،مردمی تمشارک مردم، نگرش

 اهداف به توانسته حدودي تا عملیات آبخیزداري اجراي  کهدریافتندهاي آبخیزداري  دیدگاه آبخیزنشینان نسبت به طرح
جلـوگیري   روسـتائیان  مهـاجرت  از نتوانسته مناسب و دائم زایی اشتغال عدم دلیل چند به هر .یابد دست منطقه در خود
 کـه  دریافتنـد هاي آبخیـزداري   بررسی اثرات اقتصادي اجتماعی طرح  با) 2007(گلرنگ   منصوریان و محمدي  . )2(کند  

حالی است  این در. تثیري نداشته اسأها در جلوگیري از مهاجرت روستاییان و افزایش اشتغال آنان ت        اجراي این طرح  
  ).6( کاهش تعداد وقوع سیل و پیامدهاي منفی ناشی از آن بوده است ها حاجراي طرترین مزیت  که مهم

 کـه در  بوسـتان  آبخیـز سد يها هضتعدادي از زیرحو درها از نظر ذینفعان  پروژهبررسی اثرات اجراي: ها مواد و روش
همبـستگی   -هـاي توصـیفی  این پـژوهش از نـوع پـژوهش    .ام گردیدانج هاي آبخیزداري اجرا شده است،ها پروژه آن

از طریـق روش    کـه   دهنـد    را آبخیزنشینان حوضه سدبوستان تشکیل مـی       پژوهش جامعه آماري این     .شودمحسوب می 
ـ    وري دادهآ براي گرد  . انتخاب شدند  پژوهشگیري تصادفی ساده براي انجام       نمونه د کـه  ها از پرسـشنامه اسـتفاده گردی

 آلفـاي  واستفاده گردید  SPSSافزار  براي تعیین پایایی از نرم    . یید قرار گرفت  أمورد ت خبره  متخصص  آن توسط   روایی  
 اسـتفاده  SPSSافـزار   از نرم نیز منظور تجزیه و تحلیل اطالعات به. دست آمد هب 90/0تا 87/0بین ها  پرسشنامهکرونباخ 

  .دش
هـا   در طـرح آنان هاي آبخیزداري و مشارکت ی روستاییان نسبت به طرح    آگاهنتایج آمار توصیفی نشان داد که       : ها یافته

ریـزي،    مراحل مطالعـه، طـرح  درو دخالت دادن ذینفعان ترویجی آموزشی هاي  در نتیجه اجراي برنامه،خیلی کم است 
کت آنـان   در جهت افزایش سطح آگـاهی و مـشار  شود،  اجرا می روستاهایی که در محدوده هرهااجرا و ارزیابی پروژه 

 ها در حد باالیی می باشد و همچنـین نتـایج در  در مقابل نتایج نشان داد که میزان پذیرش مردمی طرح     . ضروري است 
ها تا حدي توانسته است معضل   اجراي پروژه  برداران محلی  از دیدگاه بهره   ها نشان داد که   خصوص اثرات اجراي طرح   

 از طـرف دیگـر     .باشـد  ها مـورد تاییـد ذینفعـان نمـی        گر کارایی پروژه  هاي کارکردي دی  از جنبه  اما   .سیل را حل نماید   
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ترین مشکل حوضه سدبوستان یعنی کمبود اشتغال و سطح درآمـد پـایین       هاي آبخیزداري اجرا شده در زمینه مهم       طرح
ـ  دست آمـده از اولویـت   هطبق نتایج ب. نداشته استثیر أتها شده است، روستاییان، که منجر به مهاجرت آن     دي میـزان  بن

  . تر است هایی که مردم در آن مشارکت دارند بیشهاي آبخیزداري، پذیرش عمومی طرحپذیرش مردمی پروژه
ها و حل معضل سـیل   ترین اثر اجراي طرح، سازگاري موقعیت مکانی طرح        بیشده،  دست آم  هطبق نتایج ب  : گیري نتیجه

  .و کاهش بیکاري نداشته استثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادي مردم أبوده است و ت
  

  دیدگاه آبخیزنشینان  ، پرسشنامه، ، مسایل اجتماعیبوستان، سدآبخیزداري اقدامات : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 اهـداف  گـرو  در آبخیـزداري  هـاي  موفقیت طـرح 

 اجتمـاعی،  فنـی،  مختلـف  سـطوح  در آن چندمنظوره
 در شده بینی پیش اهداف ).1( باشد می غیره سیاسی و

 و بـا فرسـایش   مبـارزه  و مهـار  شـامل  هـا طـرح  ایـن 
 و آب منـابع  از اسـتفاده  سـازي بهینـه  آب، هـدررفت 

 دامی، و گیاهی اعم از آبخیزها تولیدات افزایش خاك،
 خـسارات  کـاهش  و آبخیزهـا  سـاکنین  درآمد افزایش

 اهدافی از ایـن  و هاسیالب و خاك فرسایش از ناشی
 محوریت با دهیادش اهداف به یابی دست .باشد می قبیل

 و آب هـاي حفاظـت  طـرح  اجراي مردم در مشارکت
هاي فنـی، مهندسـی، زیـستی و     و در قالب شیوه خاك

هـاي   برنامـه  در ).12( باشـد مـی  تـرویج و آمـوزش  
 و اجتمـاعی، اقتـصادي   عواملباید  معموالً آبخیزداري

ـ  سازمانی  نظـر  در را آبخیـز  خـارج  و داخـل  در ثرؤم
 هاي برنامه دالیل شکست از یکیواقع  در). 8( گرفت

 بـراي  ها فعالیت پذیرش عدم آبخیز سطح در مدیریتی
 اثـرات  مطالعـه  راسـتا  ایـن  در .باشـد می آبخیزنشینان

 در مهـم  هـاي  جملـه بخـش   از اجتمـاعی  اقتـصادي 
 بـر  اعتقاد ).5 (گرددمی تلقی آبخیز مدیریت مطالعات

 در مـدیریت  مـردم  کردن درگیر طریق از که است این
 بهبـود  برداران بهره تحلیلی و فنی هاي مهارت آبخیزها،

 انسانی سرمایه تقویت از فراتر تواند می حتی  ویابد می
 انسجام اجتماعی و اجتماعی سرمایه تقویت به منجر و

 در هـا  هزینه کاهش سبب جامعه مشارکت). 10(گردد 
 تـدوین  توافـق،  راهکارها، تعیین اطالعات، آوري جمع

 بهتر  اعمالو نظارت جامعه، اعضاي هماهنگی قوانین،
گونه   مشارکت عمومی شامل هر.)14(گردد می قوانین

ریـزي،   له، طرحأفرآیندي است که عموم را در حل مس   
همکاري . گیري دخالت دهد  سیاستگذاري و یا تصمیم   

شود کـه   و دخالت عموم مردم منجر به تصمیماتی می       
ن از پشتیبانی و تعهد جامعه برخوردار هستند، همچنـی        

هاي  کننده خواسته پاسخگوي نیازهاي محلی و منعکس  
  ).13(جامعه هستند 

برخی از مطالعات صورت گرفتـه    بهدر این بخش    
 نیـسن و  . در داخل و خارج کشور پرداخته شده است       

 اقـدامات  اثـر  نمـودن  کمی هدف  با)2007(همکاران 
شـمال   زراعی اراضی در خاك فرسایش بر آبخیزداري

 اکولوژیکیدیدگاه  از که نداهرسید جهنتی این به اتیوپی
 مـردم  بـا مـشارکت   گزینه این کارگیري به اقتصادي و

 سـردوي و همکـاران   .)9 (اسـت بـوده   بخـش  نتیجـه 
ــه بررســی )2006( ــدهاي توســعه طــرح، ب ــاي  پیام ه

پیامــدهاي . نــدپرداختآبخیــزداري در گــوجرات هنــد 
هــا مثبــت ارزیــابی شــده اســت کــه از  اجــراي طــرح

چـون بهبـود    تـوان بـه مـواردي هـم    ها میترین آن  مهم
کیفیت منـابع آب، کـاهش فرسـایش خـاك، افـزایش           
عملکرد و تنوع محصوالت کـشاورزي، بهبـود سـطح          
درآمد افراد، افزایش کیفیـت زنـدگی مـردم محلـی و            

  .)15 (ها اشاره نمود افزایش مشارکت مردم در فعالیت
بـه بررســی دیــدگاه  ) 2010(آزمـوده و همکــاران  

هاي آبخیـزداري در حـوزه    ینان نسبت به طرح   آبخیزنش
 داد کـه  نـشان  نتـایج  .برنجستانک پرداختنـد آبخیز سد



   و همکاراننفیسه مقدسی
 

 207

 بـه  توانـسته  حـدودي  تـا  عملیات آبخیـزداري  اجراي
 عدم دلیل چند به هر .یابد دست منطقه در خود اهداف

 مهـاجرت  از نتوانـسته  مناسـب  و دائـم  زایـی  اشـتغال 
مکـاران  رضـایی و ه   . )2 (جلـوگیري کنـد    روستائیان

ثیرگـذار بـر مـشارکت    أبررسـی عوامـل ت   بـا  ،)2012(
هــاي آبخیــزداري حــوزه آبخیــز  روســتاییان در طــرح

 که در مجمـوع میـزان       اندهخمارك به این نتیجه رسید    
  کـم و   در سـطح  ویان مـورد مطالعـه      مشارکت پاسخگ 

خیلی کم قـرار دارد و بـا وجـود پـایین بـودن میـزان            
یـزداري، آنـان    هـاي آبخ  آشنایی پاسخگویان بـا طـرح     
اساس نتایج  بر. ها داشتند نگرش مساعدي به این طرح    

شـامل،   ترین موانع مـشارکت روسـتاییان     حاصله، مهم 
هـاي   پایین بـودن سـطح آگـاهی روسـتاییان از طـرح           

آبخیزداري، فقدان نظام اطالع رسانی مناسـب و عـدم          
هـاي    اعتباري و حمایـت    مندي کافی از تسهیالت    بهره

ــود ــی ب ــاران م.)11 (دولت ، در )2001 (یجــانی و همک
اي بـا اسـتفاده از روش پیمایـشی بـه ارزیـابی              مطالعه

عملیات آبخیزداري در استان کرمـان      پیامدهاي اجراي   
 نـشان داد کـه عملیــات   پـژوهش نتـایج  . انـد  پرداختـه 

آبخیزداري در کنترل سیل و رسوب، تغذیه مـصنوعی،       
ـ   افزایش آبدهی منابع آب و تداوم زمان آن        ود هـا و بهب

. )7 (وضعیت اقتصادي مردم محلی موفق بـوده اسـت        
در بررسی اثرات ) 2007(گلرنگ  محمديمنصوریان و  

هـاي آبخیـزداري در حـوزه    اقتصادي اجتمـاعی طـرح   
آبخیز کامه خراسان رضوي به این نتیجه دست یافتنـد         

هـا در جلـوگیري از مهـاجرت     که اجـراي ایـن طـرح     
. ري نداشته است  ثیأروستاییان و افزایش اشتغال آنان ت     

ترین مزیـت اجـراي طـرح     حالی است که مهم    این در 
کاهش تعداد وقوع سیل و پیامدهاي منفی ناشی از آن          

در ) 2009(یزدانــی و همکــاران  . )6 (بــوده اســت 
 حوزه آبخیز زنجانرود را مورد بررسی       ی مشابه پژوهش

دست آمده، در مقایسه  ه بر اساس نتایج ب     و اند قرار داده 
ـ     ل از اجـراي طـرح، سـطح زیرکـشت در           با زمـان قب

.  درصد افزایش یافته است20محدوده طرح نزدیک به 

افزایش تولید و درآمد کشاورزان و بـاال رفـتن قیمـت          
  .)16 (زمین از دیگر پیامدهاي این طرح بوده است

نا بـه دالیـل مختلـف حـوزه        گذشته ب  هاي در سال 
ــا مــسایل و مــشکالت مختلفــی آبخیــز سد بوســتان ب
خریب و فرسایش خـاك، تخریـب پوشـش        همچون ت 

گیاهی و تغییر کاربري اراضـی، وقـوع سـیل و ماننـد             
منظـور    بـه  در ایـن زمینـه،    . رو شـده اسـت     ها روبه  این

جلوگیري از ادامه این روند و بهبـود کیفیـت حوضـه،     
خیـر اقـدامات آبخیـزداري متعـددي        هـاي ا   طی سـال  

بنـدي   کـاري، تـراس    صورت بیولوژیکی شامل نهـال     به
ــهعلو ــه   ف ــی، کپ ــذرکاري و بذرپاش ــاري، ب ــاري،  ک ک

چـون ایجـاد    مکـانیکی هـم  اقدامات  قرق و   ،کودپاشی
ــازه ــدهاي خــاکی     س ــی، بن ــاي ســنگی و مالت   وه
  .در حوضه انجام پذیرفته استبندي  گابیون

 کارآیی  با هدف کلی ارزیابیپژوهشاین رو  از این
از  آگاهی و شده اجرا آبخیزداري هاي طرح عملکرد و

 هـاي  طـرح  بـه  نـسبت  آبخیزنـشینان  ه و تفکـر دیـدگا 
 در حوضه )بیولوژیکی  ومکانیکی( آبخیزداري مختلف

  . انجام گرفت سدبوستان
  

  ها مواد و روش
 هـاي  زیرحـوزه  از یکـی  سدبوسـتان  آبخیـز حوزه 
شـرقی    و شمالگلستان استان در شرق واقع گرگانرود

، موقعیـت حـوزه     1 شـکل    .باشـد  شهرستان کالله مـی   
وستان در ایران و اسـتان گلـستان را نـشان           آبخیز سدب 

 کیلومترمربـع  1562 حـدود   حوضـه مساحت .دهد می
   جغرافیـایی عـرض  محـدوده   در هضـ حو ایـن . اسـت 

شـمالی   دقیقه 46 درجه و 37  تا دقیقه 23 درجه و    37
 و درجه 56تا  دقیقه 26 و درجه 55  طول جغرافیاییو
 هسـاالن  بارش متوسط.  شرقی واقع شده استدقیقه 4

 تـا  خـشک  نیمـه  آن اقلیم و متر میلی 465 حدود حوزه
  ).4(است  مرطوب نیمه
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  . موقعیت حوزه آبخیز سدبوستان در ایران و استان گلستان -1 شکل
  

Figure 1. The situation of Boostan dam watershed in Iran and Golestan.  
  

 صـورت گرفتـه، از نظـر هـدف و نحـوه             پژوهش
 و توصـیفی     کـاربردي  پـژوهش ها، یک    گردآوري داده 

شیوه اجرا، از نوع میدانی است و از نظر ) غیرآزمایشی(
. اجـرا درآمـده اسـت     است که به روش پیمایـشی بـه         

 تحلیـل ارتبـاط بـین متغیرهـا، یـک           همچنین، از نظـر   
 ارزیابی اثرات پژوهشدر این .  همبستگی استپژوهش

بوسـتان  اقدامات آبخیزداري اجرا شده در حوزه آبخیز سد    
در ایـن روش، بـا   . به روش کیفی صورت پذیرفته اسـت     

هـایی در قالـب      توجه به اهداف مورد نظر، معیار یا مالك       
جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه در     . پرسشنامه تعیین گردید 

ــز ایــن پــژوهش شــا مل روســتاییان ســاکن حــوزه آبخی
هـاي آبخیـزداري     هـا طـرح    بوستان که در محدوده آن    سد

حـاجی،   قـاري   عـرب روسـتاهاي چـون    اجرا شـده، هـم    
 ، موقعیـت  2شـکل   . باشـد  آغاج می  بیک و آلتی   حاجی

 اجـرا  آبخیـزداري  هاي طرح و مطالعه مورد روستاهاي
. دهـد  سدبوسـتان را نـشان مـی       آبخیـز  حوزه در شده

 نفر است که 3129ها حدود  مجموع جمعیت این آبادي
صـورت    نفـر بـه    80از میان کل جامعه آمـاري تعـداد         

حجم نمونـه   . ي تصادفی ساده انتخاب شدند    گیر نمونه

سپس . )3 ( گردید با استفاده از فرمول کوکران محاسبه     
، پـژوهش با پیمایش در منطقه در ارتباط بـا سـواالت           

ها توسط آبخیزنـشینان کـه       نسبت به تکمیل پرسشنامه   
  .طور تصادفی انتخاب شدند، اقدام گردید به

ونـه از  طور که بیان شد، براي تعیین حجم نم       همان
جامعه آماري روستاییان از فرمول کوکران استفاده شد        

   :باشد که فرمول آن به این صورت می
  

)1  (                                  22

2

)(
)(
tsNd

tsNn


  
  

ه سـاکنان روسـتاهاي     هم(جامعه آماري   : Nکه در آن،    
روستاییان انتخاب شده از (نمونه آماري : n، )مورد نظر 

باالترین : t( ،s=96/1(سطح اطمینان   : t،  )ه آماري جامع
دسـت   انحراف معیار که از طریق آزمـون مقـدماتی بـه      

  .باشد درجه دقت احتمالی مطلوب می: d و آید می
 به این شـرح محاسـبه        رابطه باال  حجم نمونه طبق  

  :شد
  

80
)25.196.1()27.0(3129

)25.196.1(3129
22

2
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  . ي آبخیزداري اجرا شده در حوزه آبخیز سدبوستانها موقعیت روستاهاي مورد مطالعه و طرح -2 شکل
  

Figure 2. The selected villages and implemented watershed management projects in Boostan dam 
watershed.  

  
مبنـاي   ، که بر  پژوهش در این    ها محورهاي پرسش 
 تـا خیلـی     )1 (هایی از خیلی کـم     طیف لیکرت، پاسخ  

هـاي    شامل نگرش افـراد بـه طـرح        ند،ا  داشته )5 (زیاد
، بررسی مشارکت روستاییان در ) پرسش9(آبخیزداري 

، بررســی میــزان پــذیرش مردمــی ) پرســش6(طــرح 
هـاي   بررسی اثرات اجراي طـرح ، ) پرسش 4(ها   پروژه

بـراي  . بـود )  پرسـش  10 (آبخیزداري از نظر ذینفعـان    
در  از آلفــاي کرونبــاخ ،پــژوهش ابــزار پایــاییتعیـین  

ــرم ــزار ا ن ــد SPSSف ــتفاده گردی ــی . اس ــار(روای ) اعتب
ییـد قـرار   أ مورد ت خبرهتوسط متخصصنیز  پرسشنامه  

هـاي گـردآوري شـده بـا         تجزیه و تحلیل داده   . گرفت
 صـورت گرفـت و نتـایج        SPSSافـزار    استفاده از نرم  

صورت توصیفی شـامل فراوانـی، درصـد فراوانـی،           به
  . گردید انحراف معیار ارائه ودرصد تجمعی، میانگین

ــایی  همــان طــور کــه بیــان شــد، بــراي تعیــین پای
کیــد بــر همبــستگی درونــی از روش أپرســشنامه بــا ت

 آن  رابطـه شـود کـه      ضریب آلفاي کرونباخ استفاده می    
   :باشد صورت زیر می به

  

)2(                           












  

2
1

2
1

1 s
s

k
k k

i i  

Si تعداد سواالت،    :k ،که در آن  
واریانس هر سوال و : 2

S2 :واریانس کل سواالت است.  
  

  نتایج و بحث
 ابزار  پایاییدست آمده در خصوص تعیین       هنتایج ب 

 کـه مقـدار آن بـراي     آمده اسـت 1 در جدول   پژوهش
محورهاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب یعنی باالتر        

دست آمده، افراد بـا     هاساس اطالعات ب  بر.  بود 75/0از  
 درصـد   51/40 سـال بـا فراوانـی        40 تـا    30سن بین   

از نظر . دهند ترین تعداد پاسخگویان را تشکیل می بیش
)  درصـد 85/27(ترین فراوانـی    سطح تحصیالت، بیش  

مربوط به پاسخگویانی است کـه تحـصیالت ابتـدایی          
 17/34سـواد،     درصـد پاسـخگویان بـی      66/12 دارند؛

بقیه درصد  06/5 درصد دیپلم و  25/20درصد سیکل،   
ــصیال ــتند  تح ــپلم داش ــاالتر از دی ــر  . ت ب ــغل اکث ش

و )  درصـد  65/31با فراوانـی    (پاسخگویان کشاورزي   
 و مـابقی    باشد می)  درصد 92/31با فراوانی   (دامداري  

افراد یا بیکار بوده و یا به سایر مـشاغل آزاد از جملـه        
 در کارخانه، کارگر سـاختمانی و       گري کار  داري، مغازه

  . باشند غیره مشغول می
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   .هاي اصلی پرسشنامه یک از بخش  میزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر-1 جدول
  

Table 1. Cronbach's alpha for each of the main sections of the questionnaire.  
 هاي اصلی پرسشنامه بخش

Main sections of the questionnaire  
  میزان آلفاي کرونباخ
Cronbach's alpha  

 هاي آبخیزداري گاهی روستاییان به طرحنگرش و آ
(Attitude and awareness of villagers about watershed projects)  

0.869  

 هاي آبخیزداري میزان مشارکت روستاییان در طرح
(The villagers' participation in watershed management projects)  

0.902  

 ها بررسی میزان پذیرش مردمی پروژه
(Evaluation of public acceptance of projects)  

0.874  

 هاي آبخیزداري بررسی اثرات اجراي طرح
(Evaluation of effects of watershed projects)  

0.898  

  
ـ   در مـردم     مـشارکت  دربـاره دسـت آمـده      هنتایج ب

 22/77(روسـتاییان    تـر   بـیش  دهـد  نشان می هاي   طرح
هـاي آبخیـزداري    گونه مشارکتی در طـرح     هیچ) درصد

 مشارکت پاسخگویان در مرحله اجرا،  نداشتند و میزان    
  .را داشته است)  درصد92/13( فراوانیترین  بیش

دســت آمــده در خــصوص علــت عــدم  هنتــایج بــ
) 3شکل(هاي آبخیزداري    مشارکت روستاییان در طرح   

منظـور   رسانی مناسـب بـه   داد که نبود نظام اطالع نشان  

هـاي   محلی در خصوص فعالیت   رسانی به افراد     آگاهی
باشـد و    ترین دلیل عدم مـشارکت مـی       آبخیزداري مهم 

بعــد از آن پــایین بــودن ســطح آگــاهی روســتاییان از 
 هاي اجـرا   ، عدم ارتباط بین طرح    هاي آبخیزداري  طرح

شده با شـغل افـراد و نداشـتن بـضاعت مـالی کـافی               
هـاي   هـا در رتبـه     روستاییان براي مـشارکت در طـرح      

 که این نتایج با رضایی و همکـاران       گرفتندبعدي قرار   
  .)11 (مطابقت دارد) 2012(

 

  
  

  . هاي آبخیزداري علت عدم مشارکت روستاییان در طرح -3 شکل
  

Figure 3. Reason of participation lack of villagers in the watershed management projects.  
  

ــکلدر  ــاهی    4 ش ــرش و آگ ــی نگ ــع فراوان توزی
 نـشان داده هـاي آبخیـزداري     ستاییان نسبت به طرح   رو

هاي آبخیزداري  میزان شناخت مردم از طرح. شده است
هـا کـم تـا     خصوص مراقبت از طرح و آگاهی آنان در   

میزان رسیدگی و نظارت بـر انجـام         و   خیلی کم است  
صحیح و نگهداري از سـازه بعـد از اجـراي پـروژه و          

هـا بـا     انی آن  فنـی و همخـو     ها از نظـر     موفقیت پروژه 
  .باشد  کم می نیز در حدنیازهاي مردم
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  . هاي آبخیزداري روستاییان نسبت به طرح  و آگاهی فراوانی نگرشتوزیع -4 شکل
  

Figure 4. Distribution of Attitude and villagers’ awareness to watershed management projects.  
  

ییان در  توزیع فراوانی مـشارکت روسـتا  5شکلدر  
میـزان   . شـده اسـت    نـشان داده  هاي آبخیـزداري      طرح

 ،هاي آبخیزداري مندي مردم از شرکت در طرح رضایت
میزان استفاده از نیـروي انـسانی       . متوسط تا زیاد است   

 میـزان  وکم تا متوسط هاي آبخیزداري  در اجراي طرح 
ــزات روســتا در اجــراي   اســتفاده از امکانــات و تجهی

 کـه بـا نتـایج منـصوریان و          ها خیلی کـم اسـت      طرح
  .)6 (تطابق دارد) 2007(گلرنگ  محمدي

  

  
  

  . هاي آبخیزداري توزیع فراوانی مشارکت روستاییان در طرح -5 شکل
  

Figure 5. Distribution of villagers’ participation in watershed management projects.  
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 توزیع فراوانی میزان پـذیرش مردمـی        6 شکلدر  
ــزداري  رحطــ ــشانهــاي آبخی از نظــر  . شــده اســتن

هـاي   ه میزان مشارکت مردم باید در پـروژ       پاسخگویان
میزان موافقت مردم بـا دخالـت       . آبخیزداري زیاد باشد  

 .باشـد  نمایندگان مردمی در مدیریت حوضه زیـاد مـی     
 مردم محلـی    گیري نمود که ذاتاً    توان نتیجه  بنابراین می 

 بـراي   اعتقـاد دارنـد و  هـا  نیز به امر مشارکت در طرح   
 کارشناســان و  تحقــق ایــن امــر مــشارکت بایــد     

هـا و رویکردهـاي      گیران نسبت به اتخاذ شـیوه      تصمیم
 میـزان  .مناسب جلـب مـشارکت مـردم اقـدام نماینـد          

اجراي همچنین   وهاي مکانیکی    پذیرش اجراي پروژه  
در حوضـه زیـاد تـا     توسط مردم   هاي بیولوژیکی    طرح

دهـد کـه     هـا نـشان مـی      فتـه ایـن یا   .خیلی زیاد اسـت   
ـ       صـورت   هضرورت اجـراي عملیـات مـدیریتی چـه ب

هـاي سـنگی و مالتـی،       چون ایجاد سـازه    هممکانیکی  
ــابیون  ــاکی و گ ــدهاي خ ــه بن ــدي در حوض ــه  بن و چ

بنـدي   کاري، تـراس   همچون نهال صورت بیولوژیکی    هب
کاري، کودپاشی   کاري، بذرکاري و بذرپاشی، کپه     علوفه

  .باشد یید میأبرداران مورد ت از نظر بهرهو قرق، 

  

  
  

  . هاي آبخیزداري توزیع فراوانی میزان پذیرش مردمی پروژه -6 شکل
 

Figure 6. Distribution of public acceptance of watershed projects.  
  

هاي   طرحاثرات اجراي  توزیع فراوانی،    7 شکلدر  
 .است شده هدنشان دابرداران  دگاه بهرهآبخیزداري از دی

موارد ذکر شده در این جدول در واقع مزایـاي مـورد             
شوند کـه در     وب می سهاي آبخیزداري مح   انتظار پروژه 

تواننـد جـزء معایـب آن تلقـی        صورت عدم تحقق می   
ـ    از نظر پاسـخگویان   . گردند هـا در    ثیر طـرح  أ میـزان ت

 افزایش محـصوالت و     ، افزایش علوفه  ،کاهش بیکاري 

 کم روستاییان ياقتصادع وضبهبود  و  درآمد روستاییان 
ها در حل معضل     ثیر اجراي پروژه  أتدر مقابل   . باشد می

هـا بـا شـرایط     و سازگاري موقعیت مکانی طـرح  سیل  
 که بـا نتـایج آزمـوده و همکـاران            زیاد است  محیطی،

و منصوریان و   ) 2001(و میجانی و همکاران     ) 2010(
   .)2،7،6 (مطابقت دارد) 2007(گلرنگ  محمدي
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  . برداران ها از دیدگاه بهره  پروژهاثرات اجرايتوزیع فراوانی  -7 شکل
 

Figure 7. Distribution of projects’ effects in stakeholders’ point of view.  
  

بنــدي   در خــصوص اولویـت پـژوهش هــاي  یافتـه 
 جـدول (هاي آبخیزداري    مشارکت روستاییان در طرح   

یان میــزان  کــه از نظــر پاســخگواســت آن بیــانگر) 2
ها در اولویت    در اجراي طرح  شرکت  مندي از    رضایت

 اول و میــزان مــشارکت و اســتفاده از نیــروي انــسانی
.  قـرار دارد   بعديها در اولویت      در اجراي طرح   محلی

 ارتباط روستاییان با کارشناسـان  این در حالی است که   
برخـوردار   اولویت   ترین از کم و مروجان منابع طبیعی     

خـصوص   یـر درمـورد نظـر مـردم در      مـورد اخ  . است

اولویت ارتباط با کارشناسان و مروجان، نیاز به اتخـاذ          
رویکردهاي مناسب توسـط مـدیران و کارشناسـان و          
. افزایش اعتماد بـین کارشناسـان و مـردم محلـی دارد         

بندي میزان پذیرش مردمـی     خصوص اولویت  نتایج در 
دهـد کـه     نـشان مـی   ) 3 جدول(هاي آبخیزداري    پروژه

هاي آبخیـزداري در اولویـت    ارکت مردمی در طرح   مش
نخست و دخالت نمایندگان مردم در مدیریت حوضـه    

   .در اولویت آخر قرار دارد

  
  . هاي آبخیزداري مشارکت روستاییان در طرحبندي  اولویت -2 جدول

  

Table 2. Prioritization of participation of villagers in the watershed management projects.  
 اولویت

Priority  
  ها گویه

Items  
 میانگین

Average  

 معیار انحراف
Standard 
deviation  

 تغییرات ضریب
Coefficient 
of variation  

 مندي از شرکت در پروژه ضایتر میزان  1
Satisfaction of participating in the project 

3.11 1.18 0.379 

 ی در اجراي طرحمیزان استفاده از نیروي انسان  2
The use of manpower in the project 

2.07 0.84 0.406 

 سهم ساکنین حوضه در مدیریت حوضه  3
The residents participation in the watershed management 

2.15 0.97 0.451 

 استفاده از امکانات و تجهیزات روستا در اجراي طرح  4
The use of facilities and equipments of  village in the project 

1.87 0.85 0.455 

 سهم نمایندگان مردم در مدیریت حوضه  5
The people's representatives participation in the watershed management 

2.51 1.15 0.458 

 ارتباط با کارشناسان و مروجان  6
Relationship with experts and promoters 

1.75 0.99 0.566 



  1394) 2(، شماره )22( حفاظت آب و خاك جلد هاي نشریه پژوهش
 

 214

  . هاي آبخیزداري بندي میزان پذیرش مردمی پروژه اولویت -3 جدول
 

Table 3. Prioritization of public acceptance of watershed projects.  
 ولویتا

Priority  
 ها گویه

Items  
 میانگین

Average  
 انحراف معیار
Standard 
deviation  

 ضریب تغییرات
Coefficient of 

variation  
 هاي آبخیزداري در طرحمردمی زان مشارکت می  1

Public participation in watershed management projects 
3.95 0.86 0.22 

2  
 میزان توصیه اجراي پروژه مکانیکی در مسیر آبراهه

The recommendation of the mechanical project 
implementation in the stream 

4 1.22 0.31 

3  
  در حوضهبیولوژیکیه اجراي پروژه میزان توصی

The recommendation of the biological project 
implementation in watershed 

3.57 1.27 0.36 

4  
 میزان موافقت با دخالت نمایندگان مردم در مدیریت

The agreement with the involvement of public 
representatives in management 

3.53 1.38 0.39 

  
اثرات بندي   در خصوص اولویت پژوهشهاي   یافته

 بیانگر) 4 جدول (برداران ها از دیدگاه بهره اجراي طرح
ازگاري سـ چهـار گویـه    آن بود که از نظر پاسخگویان     

ها، کاهش وقوع سیالب، افزایش  موقعیت مکانی پروژه  
ترتیـب   آبدهی منابع آبی، کاهش فرسایش و رسوب به       

   .اند لویت را کسب نمودهترین میزان او بیش
 نشان داد که آگـاهی      پژوهشهاي   مجموع یافته  در

هاي آبخیزداري و مـشارکت      روستاییان نسبت به طرح   
 کـه بـا نتـایج       ها خیلی کـم اسـت      روستاییان در طرح  

که  حالی در. مطابقت دارد ) 2012(رضایی و همکاران    
هـا،   از دیدگاه آنان ضرورت مشارکت مردم در پـروژه         

ــاد ار ــابی شــده اســتزی در نتیجــه اجــراي . )11 (زی
هـاي ترویجـی در روسـتاها در جهـت افـزایش          برنامه

در مقابل . سطح آگاهی و مشارکت آنان ضروري است     
ي هـا  نتایج نشان داد که میزان پـذیرش مردمـی طـرح          

 باشد و همچنـین نتـایج در        در حد باالیی می    اجراشده
 ایـن امـر   ها نشان داد که      خصوص اثرات اجراي طرح   

از  اما .تا حدي توانسته است معضل سیل را حل نماید     
ییـد  أها مـورد ت    هاي کارکردي دیگر کارایی پروژه     جنبه
  .باشد ان محلی نمیعذینف

ــ دســت آمــده از پــژوهش در خــصوص  هنتــایج ب
هـاي آبخیـزداري نـشان       مشارکت روستاییان در طـرح    

هـاي   دهد که مردم مشارکت خیلی کمـی در طـرح          می
اند که با نتـایج رضـایی و همکـاران           آبخیزداري داشته 

الزم به ذکر است که مـشارکت      . مطابقت دارد ) 2012(
هـاي آبخیـزداري سـبب افـزایش         روستاییان در طـرح   

وري بهینـه از امکانـات و منــابع   هـا و بهـره   توانمنـدي 
موجود در حوضه آبخیز گردیـده و عـدم مـشارکت و        

هـا موجـب کـاهش      حضور مردم محلی در این طـرح      
هـا   پذیري افراد در حفـظ و نگهـداري طـرح        تمسئولی

عبارتی دیگـر، مـردم بـا درگیـر شـدن در             به. گردد می
هـاي آبخیـزداري تـا حـدود زیـادي           ها و برنامـه    طرح

  ).11(دهند  ها را افزایش می کارایی آن
دست آمده از پژوهش در خصوص علـت          نتایج به 

هاي آبخیزداري بیـانگر      عدم مشارکت روستاییان در طرح    
بود که در مجموع، عدم درك مـشترك کارشناسـان و           آن  

تـرین    رسانی به افراد محلی مهم      منظور آگاهی   روستائیان به 
اگـر روسـتاییان بـه سـطح        . باشد  عامل عدم مشارکت می   

هـا دسـت    هـا و طـرح     آگاهی مناسبی در خصوص برنامه    
.  داشـت ها انتظار مشارکت زیادي را توان از آن  نیابند، نمی 

ـ     هـایی   شـود از طریـق روش   شنهاد مـی در این مورد پی
چــون تهیـه و توزیــع پوسـتر، پالکــارد، نــشریه و    هـم 

هاي رادیویی  بروشورهاي ترویجی، تهیه و پخش برنامه
هاي ترویجی و  و تلویزیونی، برگزاري جلسات و دوره
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مواردي از این قبیل، اطالعات الزم بـه روسـتاییان در            
ئه شود هاي آبخیزداري ارا  خصوص ابعاد مختلف طرح   

برداران بتوانند با سطح آگاهی و اطالعات مناسب  تا بهره
هـا مـشارکت   به شکلی مستمر و پایدار در ایـن طـرح      

با وجود همه مشکالت و موانع موجود بر . داشته باشند
تـرین   رسـد مهـم   نظر می سر راه مشارکت روستاییان به  

هـاي آبخیـزداري در      اقدامی که قبـل از اجـراي طـرح        
 صورت گیرد افزایش آگاهی روستاییان از روستاها باید
هـا از مراحـل اولیـه     ها و دخالت دادن آن   اینگونه طرح 

باشد و مروجان و کارشناسان بومی و         اجراي طرح می  
نتایج . باشند  همیاران بهترین گزینه براي این منظور می      

دست آمده در این بخش با نتایج پژوهش رضـایی و    به
یکـی از اثـرات     ). 11 (مطابقت دارد ) 2012(همکاران  

توجه آن بر  هاي آبخیزداري، تأثیر قابل مهم اجراي طرح
که اکثریت افراد به ایـن امـر    طوري کنترل سیل بوده، به   

هایی مطلع  آگاهی داشته و از اهمیت اجراي چنین طرح
دست آمـده در ایـن بخـش بـا نتـایج             نتایج به . اند  بوده

صوریان و و من) 2001(هاي میجانی و همکاران  پژوهش
ترین  مهم). 6،7(مطابقت دارد  ) 2007(گلرنگ    محمدي

مشکل در حوضه سدبوستان در زمینه کمبود اشتغال و         
باشـد کـه منجـر بـه      سطح درآمد پایین روستاییان مـی    

هاي آبخیزداري اجـرا      طرح. ها شده است    مهاجرت آن 
. شده در حوضه تأثیر چندانی در این زمینه نداشته است

هـاي   مده در این بخش با نتایج پژوهشدست آ  نتایج به 
ــاران   ــوده و همکــ ــصوریان و ) 2010(آزمــ و منــ

همچنین ). 6،2(مطابقت دارد   ) 2001(گلرنگ    محمدي
 از و نگهداري صحیح انجام بر رسیدگی و نحوه نظارت

 بایـد مـشخص شـود    منطقـه  در شـده  اجرا هاي سازه
 لدلی به ها بوته کاري بیک، عنوان مثال در منطقه حاجی به

  . بروند بین از کافی عدم رسیدگی
  

   .برداران ها از دیدگاه بهره بندي اثرات اجراي طرح اولویت -4 جدول
 

Table 4. Prioritization of effects of projects implementation in stakeholders’ point of view.  

 اولویت
Priority  

 ها گویه
Items  

 میانگین
Average  

 انحراف معیار
Standard 
deviation  

 ضریب تغییرات
Coefficient 
of variation  

 ها با شرایط محیط سازگاري دارد موقعیت مکانی پروژه  1
The location of the project is compatible with the environment 

3.42 1.14 0.330 

 شود هاي آبخیزداري باعث جلوگیري از وقوع سیل می اجراي طرح  2
Watershed projects prevent flooding 

3.24 1.10 0.340 

 شود هاي آبخیزداري باعث افزایش آبدهی منابع آبی می اجراي طرح  3
Watershed projects increase water resources discharge 

2.41 1.05 0.430 

 شود هاي آبخیزداري باعث کاهش فرسایش و رسوب می اجراي طرح  4
Watershed projects decrease the erosion and sedimentation 

2.76 1.24 0.449 

 شود هاي آبخیزداري باعث افزایش مشارکت بین مردم می اجراي طرح  5
Watershed projects increase the people's participation 

2.23 1.01 0.453 

 شود هاي آبخیزداري باعث کاهش مهاجرت روستاییان می اجراي طرح  6
Watershed projects reduce villagers’ migration 

2.22 1.02 0.459 

 شود هاي آبخیزداري باعث افزایش تولید علوفه می اجراي طرح  7
Watershed projects increase forage production 

2.27 1.05 0.463 

 شود هاي آبخیزداري باعث افزایش محصوالت و درآمد می اجراي طرح  8
Watershed projects increase crops and income 

2.17 1.01 0.465 

 شود هاي آبخیزداري باعث بهبود اقتصاد روستاییان می اجراي طرح  9
Watershed projects  improve the villagers economy 

2.00 0.93 0.465 

 شود هاي آبخیزداري باعث کاهش بیکاري روستاییان می اجراي طرح  10
Watershed projects reduce villagers unemployment 

1.92 0.96 0.500 
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  گیري نتیجه
ترین  دست آمده از این پژوهش، بیش      هطبق نتایج ب  

هـا و   اثر اجراي طرح، سازگاري موقعیت مکانی طـرح   
ثیر چندانی بـر بهبـود      أحل معضل سیل بوده است و ت      

. وضعیت اقتصادي مردم و کاهش بیکاري نداشته است
تر به رضایتمندي   بیش ها میزان مشارکت مردم در طرح    

ها بـستگی دارد و میـزان ارتبـاط بـا کارشناسـان و               آن
ـ    مروجان منـابع طبیعـی، کـم       ثیر را بـر میـزان   أتـرین ت

هایی که مردم در      پذیرش عمومی طرح   .مشارکت دارد 
هـایی را کـه    تر اسـت و طـرح   آن مشارکت دارند بیش   

  .پذیرند  نمی رامورد دخالت نمایندگان مردم بوده است
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Abstract1 
Background and Objectives: This study aims to evaluate the social effects of watershed 
management activities in terms of stakeholders’ satisfaction and attitude, public participation 
and public acceptance of projects in many sub-basins where watershed management projects 
have been implemented. Azmodeh et al. (2010) by investigating stakeholders’ point of view 
about watershed management measures revealed their implementation has been able to achieve 
its goals in the region to some extent. However, due to lack of suitable and permanent 
employment couldn’t prevent the rural migration (2). Mansorian and Mohammadi Golrang 
(2007) investigated the socioeconomical effects of watershed management measures and 
concluded that their implementation couldn’t have a significant effect on rural migration 
prevention and resident’s employment. However, the most important advantage of watershed 
management measures implementation was reducing the number of floods and the negative 
impact of them (6). 
Materials and Methods: A descriptive-correlation methodology has been adopted. Human 
communities of the Boostan dam watershed selected as the study population and random 
sampling technique is chosen to select the samples of community. The used methodology of 
questionnaire and its validity confirmed by a group of experts. SPSS software was used to 
determine the reliability of questionnaires which resulted in the Cronbach's alpha values ranging 
from 0.87 to 0.90. In order to analyze the data, SPSS software was used, as well.  
Results: The descriptive statistics revealed that awareness of villagers with respect to watershed 
management plans and also their involvements in the projects are too low. Therefore, the 
extension of educational programs in order to promote awareness of stakeholders and engaging 
them from stages of study, design, implementations and evaluations of projects are essential. 
Despite the lack of participation of local stakeholders, results indicates that public acceptance of 
the implemented projects is remarkably high from their perspectives, the implemented projects 
have been somehow successful in solving the flooding problem. However, from their points of 
view, the other projected functional outcomes of the projects have not been realized yet. On the 
other hand, implemented projects in the watershed didn't have a significant effect on the main 
problem of Boostan dam watershed that is the unemployment and low income level of residents. 
Under the conditions the rate of migration is ascending in the region. According to the results of 
villagers' participation prioritization in watershed measures, it depends on their satisfaction. 
Conclusion: Also prioritization of effects of projects implementation according to stakeholders’ 
point of view expressed that the most effective aspect of projects implementation were the 
compatibility of the project location with the environment and flood prevention, respectively. In 
contrast projects implementation didn't have any significant effect on the villagers' economy 
improvement and unemployment reduction.   
 
Keywords: Watershed measures, Boostan dam, Social perspective, Qualitative evaluation, 
Questionnaire, Stakeholders    
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