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چكیده
هدف کلي پژوهش توصیفي- همبستگي حاضر، ارزیابي اثرات 
اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي طرح هاي آبخیزداري حوزه 
پرسشنامه اي  اطالعات  جمع آوري  ابزار  است.  مهاباد  آبخیز  سد 
بود که روایي و پایایي آن مورد تأیید قرار گرفت. جامعة آماري 
حوزه  ساکن  روستایي  خانوارهاي  سرپرستان  را  حاضر  تحقیق 
آبخیز سد مهاباد تشکیل دادند )N=2458( که از این تعداد، 175 
تصادفي  نمونه گیري  روش  به  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  نفر 
نتایج   .)n=175( شدند  انتخاب  آماري  نمونه  به عنوان  خوشه اي 
توصیفي تحقیق نشان دادند که اثرات زیست- محیطي، اقتصادي 
و اجتماعي طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد، به ترتیب، 
است.  کم«  »تقریبًا  و  متوسط«  »تقریبًا  زیاد«،  »تقریبًا  سطوح  در 
سیل  وقوع  از  جلوگیري  زراعي،  زمین هاي  شدن  آبي  همچنین، 
و افزایش مشارکت هاي مردمي مهمترین اثرات طرح ها در اَبعاد 
از  حاصل  نتایج  بودند.  اجتماعي  و  محیطي  زیست-  اقتصادي، 
آزمون فریدمن نشان داد که اثر زیست- محیطي بیشترین و اثر 
آبخیز سد  در حوزه  آبخیزداري  اثر طرح هاي  کمترین  اجتماعي 
مهاباد هستند. همچنین، نتایج حاصل از ضریب همبستگي نشان 
دادند که بین سطح زیرکشت و تعداد افراد خانواده پاسخگویان 
که درگیر فعالیت هاي کشاورزي هستند با میزان اثرات طرح هاي 

آبخیزداري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
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مقدمه
افزایش روند تخریب منابع آب و خاک درکنار مشکالت مربوط به 
شیب زمین، عرصه هاي تشکیل شده از سنگ هاي سست و شکننده، 
آبیاري  و شبکه هاي  مخازن  در سدها،  سیل و وارد شدن رسوبات 
صاحب نظران را بر آن داشت که درصدد یافتن راهکارهایي جهت 
جلوگیري از فرسایش و تخریب منابع آب و خاک  باشند. این امر، 
آبخیزداري3.  براي شکل گیري علم جدیدي تحت عنوان  سرآغازي 
آبخیزداري به مجموعه اقدامات مکانیکي، بیولوژیکي و مدیریتي که 
در یک حوزه آبخیز به منظور ارتقاي وضعیت اقتصادي و اجتماعي 
آن صورت  منابع  از  پایدار  بهره برداري  به  باتوجه  و  ساکنین حوزه 
و  منابع آب و خاک  مدیریت جامع  به  که  مي شود  اطالق  مي گیرد 
پوشش گیاهي، بهره برداري بهینه از این منابع و حفظ سرمایه اصلي 
مناسب  و  صحیح  مدیریت  با  مي تواند  آبخیزداري   .]16[ مي پردازد 
انسان ها را )حوزه آبخیز( براي حفظ عناصر  شرایط محیط زندگي 
بهره                 برداري  به  نسبت  در ضمن  و  کند  آماده  و خاک(  )آب  حیاتي 
تولید محصوالت  افزایش  منابع در جهت  این  از  مناسب و اصولي 
کشاورزي به یاري انسان ها بیاید ]3[. پالستر ]11[ آبخیزداری را علمی 
تعریف می کند که ضمن توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه، 
به استفاده صحیح از اراضی حوزه آبخیز براساس برنامه های طراحی 
چارچوبی  را  آبخیزداری  می توان  همچنین،  می گردد.  منجر  شده 
هماهنگ برای مدیریت محیط زیست تعریف کرد که بر تالش های 
اولویت بندی مشکالت  دادن  نشان  برای  دولتی و خصوصی  بخش 
درون یک حوزه آبخیز تمرکز دارد ]18[. طرح های آبخیزداری منجر 
به افزایش تولیدات غذایی، بهبود معیشت خانوار، حفاظت از محیط 

زیست، افزایش تنوع زیستی می گردد ]15 و 7[. 
انسان  توسط  فعالیتي  که هر  انکار است  غیرقابل  این یک اصل 
این  واقع،  در  است.  اثراتي  داراي  گیرد  صورت  طبیعت  روي  بر 
آن ها  شناخت  و  بوده  انسان  فعالیت هاي  از  چشم اندازي  اثرات، 
بنابراین  دهد.  نشان  را  برنامه ها  قوت  و  ضعف  نقاط  مي تواند 
پیامدهای  و  آن  در  دخیل  عوامل  تغییرات،  نوع  کردن  مشخص 
نتیجه،  در  و  برنامه ها  بهتر  مدیریت  در  می توانند  آن  از  برخاسته 
کاهش پیامدهای منفی حاصل از آنان و در نهایت اجرای موفق و 
پایدارسازی برنامه ها تأثیر بسزایی داشته باشند ]14[. ارزیابي اثرات 
مجریان  و  مدیران  براي  مهمي  اجرایي  ابزار  آبخیزداري  طرح هاي 
طرح ها  پیشرفت  تنها  نه  زیرا  مي شود  محسوب  طرح ها  گونه  این 
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و  سیاست ها  گونه  این  آثار  بلکه  مي کند  تبیین  و  اندازه گیري  را  
طرح ها را بر گروه هاي مختلف بویژه روستاییان مشخص مي سازند 
]3[. ازاین رو، جانسون]6[ معنقد است که ارزیابي اثرات طرح هاي 
که  است  از ضروریات  آنان  از  مردم  رضایت  میزان  و  آبخیزداري 
این امر منجر به بهبود کیفیت اقدامات انجام شده و شناخت نقاط 
که  مي کند  بیان   ]10[ پري زنگنه  مي گردد.  طرح ها  قوت  و  ضعف 
است  طرح ها  ضروري  جزء  آبخیزداري  طرح هاي  اثرات  ارزیابي 
که در اکثر کشورهاي درحال توسعه نادیده انگاشته مي شود. هپ 
]5[ نیز ارزیابي اثرات طرح هاي آبخیزداري را براي تهیه اطالعات 
)اثر  کساني  چه  براي  خوب(  )طراحي  اقداماتي  چه  اینکه  درباره 
را الزم و ضروري  انجام شوند  منابع(  )کارآیي  و چطور  بهره اي( 
مي داند. اهمیت ارزیابي اثرات طرح هاي آبخیزداري باعث گردیده 
بگیرد.  صورت  موضوع  این  پیرامون  متعددي  مطالعات  که  است 
مطالعه دراسانا ]2[ از جمله این مطالعات و پژوهش ها است. دراسانا 
]2[ به بررسي اثرات زراعي، اقتصادي- اجتماعي و زیست محیطي 
طرح هاي آبخیزداري در کشور ماداگاسکار پرداخت. نتایج تحقیق 
موفقیت آمیز  مذکور  سه گانه  اَبعاد  در  طرح  این  که  داد  نشان  وي 
بوده است. وي علت این امر را در مشارکت هاي مردمي مي داند که 
منجر به شکل گیري اعتماد بین مجریان و ساکنان روستایي گردیده 
اجراي  که  داد  نشان  خویش  تحقیق  در  نیز   ]10[ پري زنگنه  بود. 
طرح هاي آبخیزداري حوزه رودخانه زنجان نتوانسته است در جلب 
آب  تأمین  و  اشتغال زایي  مهاجرت،  کاهش  مردمي،  مشارکت هاي 
براي آبیاري مزارع موفقیت آمیز باشد. این وضعیت در حالي بود که 
اجراي طرح توانسته باعث افزایش تولید زراعي و درآمد، افزایش 
قیمت  افزایش  و  فصلي  سیل هاي  کنترل  زراعي،  زمین هاي  اندازه 
زمین هاي زراعي شود. هپ ]5[ در ارزیابي اثرات اجتماعي طرح هاي 
نتوانسته اند  طرح ها  این  که  داد  نشان  هند  کشور  در  آبخیزداري 
بگذارد.  تأثیر  آب  به  دسترسي  و  کشاورزان  درآمد  افزایش  در 
کارگران  دستمزدهاي  در  را  افزایشي  اثرات  آنها  تحقیق  همچنین، 
طرح )کوتاه مدت و موقتي( و کاهشي را در زمان جمع آوري آب 
براي خانوار نشان داد. پراباهاکار و همکاران ]12[ نیز در تحقیقی 
مشابه نشان دادند که افزایش سطح سواد و ثبت نام روساییان در 
مدارس، کاهش نرخ مهاجرت، تقویت نقش زنان در جامعه، بهبود 
سطح آب های سطحی، تنوع زراعی، کنترل فرسایش خاک و بهبود 
طرح های  اثرات  و  پیامدها  مهمتریت  کشاورزی  تکنولوژی های 
در  مشابه  تحقیقي  در   ]3[ قدوسي  و  قنبري  هستند.  آبخیزداری 
شهرستان سمیرم نشان دادند که براساس نرخ بازده داخلي و ارزش 
آبخیزداري  طرح هاي  اجراي  کشاورزي،  تولیدات  کنوني  خالص 
که  گردید  مشخص  این  بر  افزون  مي باشد.  مثبت  اثرات  داراي 
اجراي طرح هاي آبخیزداري در منطقه تحقیق در زمینه اشتغال زایي 
براي بهره برداران و جلوگیري از مهاجرت روستایي نقش مثبت و 
مؤثري را ایفاء نکرده است. صادقي و همکاران ]17[ در تحقیقي در 
زیرحوزه آبخیز کشار در حوزه آبخیز کن نشان دادند که اقدامات 

آبخیزداري در میزان تولید محصوالت زراعي، میزان مهاجرت مردم 
منطقه، تغییر وسعت اراضي بایر به ترتیب، %63، %55 و %37 مؤثر 
میزان  بر  آبخیزداري  طرح هاي  تأثیر  همچنین،  است.  گشته  واقع 
در  بایر  اراضي  تغییر وسعت  و  منطقه  مردم  مهاجرت  محصوالت، 
 ]9[ همکاران  و  میردامادي  نیست.  معني دار  بررسي  مورد  منطقه 
مراحل  در  مردم  مشارکت  میزان  متغیر  بین  که  دادند  نشان  نیز 
گروه هاي  ایجاد  متغیرهاي  با  تهران  استان  حبله رود  طرح  مختلف 
اجتماعي، افزایش مسئولیت پذیري، افزایش درآمد خانواده، افزایش 
افزایش حجم آب استحصالي،  اعتبارات جدید،  به  تولید، دستیابي 
خاک  فرسایش  و  سیل  از  جلوگیري  و  طبیعي  منابع  از  حفاظت 
آنها  تحقیق  نتایج  دارد. همچنین،  معني داري وجود  و  مثبت  رابطه 
مراحل  در  مردم  مشارکت  میزان  متغیر  بین  را  معني داري  رابطه 
مهاجرت  کاهش  متغیرهاي  با  تهران  استان  مختلف طرح حبله رود 
اجتماعي،  همبستگي  ایجاد  رفاهي،  امکانات  افزایش  روستا،  از 
دسترسي به نهاده هاي جدید، افزایش فرصت هاي شغلي و افزایش 
سطح زیرکشت نشان نداد. منصوریان و محمدي گلرنگ ]8[ نشان 
دادند که اجراي طرح هاي آبخیزداري در استان خراسان رضوي در 
مهاجرت روستاییان و اشتغال آن ها تأثیري نداشته است. آن ها بیان 
در  اجراي طرح کاهش سیل  مزایاي  مهمترین  از  یکي  که  مي کنند 
از  استفاده  بي تأثیر  و در  دام  افزایش علوفه  بوده است. در  منطقه 
منابع روستایي در اجراي طرح نیز رضایت اهالي روستایي حاصل 
نشده است. رحیمی و همکاران ]13[ در تحقیقی مشابه نشان دادند 
که عملیات آبخیزداری در دژکرد استان فارش در زمینه اکولوژیک 
سبب افزایش تنوع گیاهی، کاهش رواناب سطحی و فرسایش خاک 
اقتصادی  و  اجتماعی  زمینه های  در  عملیات  این  است.  گردیده 
مردم  مشارکت  افزایش  آبخیزداری،  تعاونی های  ایجاد  به  منجر 
فرصت های  ایجاد  فقر،  رفع  خاک،  و  آب  حفاظت  طرح های  در 
شغلی، اشتغال زایی، استخدام جوانان بومی تحصیل کرده در زمینه 
آبخیزداری و کاهش مهاجرت به شهر شده اند. رضایی و همکاران 
]14[ در تحقیقی پیامدهای اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق 
روستایی استان زنجان را کنترل فرسایش خاک، افزایش منابع آب 
روستا، افزایش میزان پوشش گیاهی، بهیود وضعیت مراتع، افریش 
و  عملکرد  میزان  افزایش  اشتغال زایی،  زراعی،  زمین های  قیمت 
سطح درآمد روستاییان، افزایش مشارکت های مردمی، بهبود کیفیت 
زندگی و کاهش مهاجرت افراد به شهر شناسایی کردند. با استفاده 
از پژوهش هاي فوق، مي توان گفت که همه اقدامات انجام شده در 
و  مثبت  اثرات  داراي  حوزه اي  هر  در  آبخیزداري  طرح هاي  قالب 
اَبعاد اقتصادي، اجتماعي و زیست- محیطي است که در  منفي در 
شکل شماره )1( نشان داده شده اند. تحقیق حاضر نیز با هدف کلي 
و زیست- محیطي  اجتماعي  اقتصادي،  اثرات  ارزیابي  و  شناسایي 
و  مرحله طراحي  به  مهاباد  آبخیز سد  آبخیزداري حوزه  طرح هاي 

اجرا درآمده است.
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مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفي- همبستگي است که به روش پیمایشي 
همراه با پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماري تحقیق حاضر، شامل 
مهاباد  آبخیز سد  ساکن حوزه  روستایي  خانوارهاي  کلیه سرپرستان 
از  شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربي مي باشد )N=2458(، که 
این میان، تعداد 175 نفر با استفاده از فرمول کوکران ]8[ به عنوان نمونه 
آماري انتخاب و باتوجه به گستردگي جامعه آماري از روش نمونه گیري 
تصادفي خوشه اي )با احتساب زیرحوزه ها به عنوان خوشه هاي جامعه 
آماري( استفاده و اطالعات جمع آوري گردید )n=175(. شایان ذکر 
است که حوزه آبخیز سد مهاباد از نظر فعالیت هاي کشاورزي اهمیت 
فراواني در اقتصاد منطقه و روستاهاي اطرف آن دارد و به عنوان یکي 
از شریان هاي مهم حوزه آبخیز در سطح استان آذربایجان غربي شناخته 
مي شود. این حوزه از دو زیرحوزه اصلي بیطاس و کوتر تشکیل شده 
است که جمعاً 82 روستا، 15374 نفر )2458 خانوار( و 79300 هکتار 
را تحت پوشش خویش دارد. در سال هاي اخیر یعني از سال 1386 
به بعد )شروع از سال 1370( طرح هاي آبخیزداري متعددي به صورت 
بیولوژیک )نهال کاري،  علوفه کاري، کپه کاري، قرق مرتع، کودپاشي 
گابیوني،  مالتي،  رسوبگیرهاي  )احداث  مکانیکي  و  بانکت بندي(  و 
خشکه چین و چپري( در روستاهاي واقع در حوزه صورت پذیرفته 

است.

جهت گرد آوري داده ها و اطالعات مورد نظر، پرسشنامه اي براساس 
مرور ادبیاتي پژوهش و نظرخواهي از صاحب نظران این حوزه در دو 
بخش تهیه شد. بخش اول پرسشنامه براي ارزیابي اثرات اقتصادي، 
اجتماعي و زیست محیطي طرح هاي آبخیزداري طراحي شده بود که 
به ترتیب، شامل 9، 6 و 6 گویه در قالب طیف لیکرت شش قسمتي 
)هیچ=0، خیلي کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلي زیاد=5( بود. 
بخش پایاني نیز به بررسي ویژگي هاي جمعیت شناختي پاسخگویان 
این ها  مانند  و  تحصیالت  سطح  کشاورزي،  سابقه  سن،  قبیل  از 
استادان  نظرات  از  پرسشنامه  روایي  تعیین  منظور  به  مي پرداخت. 
علوم ترویج و آموزش کشاورزي، آب، خاک و کارشناسان مدیریت 
پس  نهایي  پرسشنامه  که  شد  استفاده  مهاباد  شهرستان  کشاورزي 
اعتبار  تعیین  براي  گردید.  تدوین  آن ها  اصالحي  نظرات  اِعمال  از 
پرسشنامه مذکور نیز تعداد 30 نسخه از پرسشنامه توسط روستاییان 
جامعه آماري خارج از حجم نمونه تکمیل گردید که ضرایب پایایي 
قسمت  براي  کرونباخ  آلفاي  ضرایب  محاسبه  طریق  از  پرسشنامه 
اول )اثرات اقتصادي: 0/88(، دوم )اثرات اجتماعي= 0/79( و سوم 

)اثرات زیست محیطي= 0/89( بخش اول پرسشنامه به دست آمد.
از      تحقیق  متغیرهاي  مقیاس  با  متناسب  داده ها  تحلیل  براي 
روش هاي آماري توصیفي )فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار، 
ضریب پراکندگي، کمینه و بیشینه( و استنباطي )ضریب همبستگي 

شکل 1- چارچوب نظري تحقیق

3 
 

ي حاصل نشده روستايي در اجراي طرح نيز رضايت اهالي روستاي
 در تحقيقي مشابه نشان دادند كه] 13[رحيمي و همكاران . است

عمليات آبخيزداري در دژكرد استان فارش در زمينه اكولوژيك 
سبب افزايش تنوع گياهي، كاهش رواناب سطحي و فرسايش 

اين عمليات در زمينه هاي اجتماعي و . خاك گرديده است
بخيزداري، افزايش مشاركت اقتصادي منجر به ايجاد تعاوني هاي آ

مردم در طرح هاي حفاظت آب و خاك، رفع فقر، ايجاد فرصت 
هاي شغلي، اشتغال زايي، استخدام جوانان بومي تحصيل كرده در 

رضايي و . زمينه آبخيزداري و كاهش مهاجرت به شهر شده اند
در تحقيقي پيامدهاي اجراي طرح هاي آبخيزداري  ]14[همكاران 

ايي استان زنجان را كنترل فرسايش خاك، افزايش در مناطق روست

منابع آب روستا، افزايش ميزان پوشش گشاهي، بهيود وضعيت 
مراتع، افريش قيمت زمين هاي زراعي، اشتغال زايي، افزايش 
ميزان عملكرد و سطح درآمد روستاييان، افزايش مشاركت هاي 
 مردمي، بهبود كيفيت زندگي و كاهش مهاجرت افراد به شهر

توان گفت كه هاي فوق، ميبا استفاده از پژوهش. شناسايي كردند
هاي آبخيزداري در هر همه اقدامات انجام شده در قالب طرح

اي داراي اثرات مثبت و منفي در اَبعاد اقتصادي، اجتماعي و حوزه
. اندنشان داده شده) 1(محيطي است كه در شكل شماره  -زيست

شناسايي و ارزيابي اثرات تحقيق حاضر نيز با هدف كلي 
هاي آبخيزداري حوزه محيطي طرح -اقتصادي، اجتماعي و زيست

.آبخيز سد مهاباد به مرحله طراحي و اجرا درآمده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  چارچوب نظري تحقيق :1شكل 
  

  هامواد و روش
همبسـتگي اسـت كـه بـه روش      -اين پـژوهش از نـوع توصـيفي   

جامعه آماري تحقيق . همراه با پرسشنامه انجام شده استپيمايشي 
حاضر، شامل كليه سرپرستان خانوارهاي روسـتايي سـاكن حـوزه    

باشـد  آبخيز سد مهاباد شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربي مـي 

)2458N=( ، نفر با استفاده از فرمـول   175كه از اين ميان، تعداد
انتخاب و باتوجه بـه گسـتردگي   عنوان نمونه آماري به ]8[كوكران 

با احتسـاب  (اي گيري تصادفي خوشهجامعه آماري از روش نمونه
استفاده و اطالعـات  ) هاي جامعه آماريعنوان خوشهها بهزيرحوزه

شايان ذكر است كـه حـوزه آبخيـز    ).  =175n(آوري گرديد جمع

هاي آبخيزدارياثرات طرح  

 زايي؛اشتغال•

 تأمين آب؛•

افزايش توليد •
 زراعي؛

 افزايش درآمد؛•

افزايش سطح •
 زيركشت؛

افزايش قيمت •
 .هاي زراعيزمين
 

افزايش  •
دستمزد 

  ران طرح؛كارگ
كاهش زمان •

آوري آب جمع
  براي خانوار؛

دستيابي به •
  اعتبارات جديد؛

افزايش علوفه •
  .دام

 

محيطي  -اثرات زيست  اثرات اقتصادي  اثرات اجتماعي 

  هاي مردمي؛جلب مشاركت•
  كاهش مهاجرت؛•
  هاي اجتماعي؛ايجا گروه•
  پذيري؛افزايش مسئوليت•
 افزايش امكانات رفاهي؛•

  .افزايش همبستگي اجتماعي•
  
  
 

  هاي فصلي؛كنترل سيل•
  ها؛آلودگي آبكاهش ميزان گل•
  حفاظت از منابع طبيعي؛•
  .جلوگيري از فرسايش خاك•
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و  تجزیه  براي  همچنین  شد.  استفاده  فریدمن(  آزمون  و  اسپیرمن 
استفاده شده  SPSS نسخه 16  آماري  نرم افزار  از  اطالعات  تحلیل 
است. آزمون فریدمن آزمون غیر پارامتري است که در واقع معادل 
مي باشد.  پارامتري  روش هاي  در  یک طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون 
قابل توجه است که این روش براي مقایسه سه گروه یا بیشتر از سه 

گروه به کار مي رود. 

نتایج و بحث 
الف- توصیف ویژگي هاي جمعیت شناختي پاسخگویان

میانگین سن پاسخگویان 46 سال با انحراف معیار 8 سال است 
که اکثریت آن ها )85 یا48/360%( در گروه سني 41 تا 53 سال قرار 
دارند. میانگین سابقه کشارزي پاسخگویان 24 سال با انحراف معیار 
یا 37/10%( در گروه سنوات  اکثریت آن ها )65  12 سال است که 
کاري 18 تا 32 سال قرار دارند. میانگین سطح زیرکشت پاسخگویان 
14 هکتار با انحراف معیار 8 هکتار است که در دامنه 2 هکتار تا 36 
هکتار متغیر است. به طور متوسط، 6 نفر از افراد خانواد کشاورزان 
درگیر فعالیت هاي کشاورزي هستند. پاسخگویان به طور متوسط 5 
سال درس خوانده اند که در حدود یک سوم آن ها بي سواد )55 یا 

31/40%( و مابقي از تحصیالت برخوردار هستند )جدول 1(. 

ارزیابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي طرح هاي 
آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد

ضریب  معیار،  انحراف  میانگین،  به ترتیب،   ،)2( شماره  جدول  
و  محیطي  زیست-  اقتصادي،  اثرات  اولویت  بندي  و  پراکندگي 
نشان  را  مهاباد  آبخیز سد  آبخیزداري در حوزه  اجتماعي طرح هاي 
اجتماعي  و  اقتصادي  محیطي،  زیست-  اثرات  میانگین  مي دهد. 
طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد، به ترتیب، 3/52، 2/76 
و 2/35 است که حاکي از وضعیت "تقریبًا زیاد"، "تقریبًا متوسط" 
زیست-  اَبعاد  در  شده  انجام  آبخیزداري  طرح هاي  کم"  "تقریبًا  و 
است  آن  بیانگر  نتیجه  این  است.  اجتماعي  و  اقتصادي  محیطي، 
اَبعاد  بتوانند در  از آن که  بیشتر  انجام شده  که طرح هاي آبخیزداري 
اقتصادي و اجتماعي موفق باشند در بُعد زیست- محیطي موفق تر 
و   10 یافته  ]موافق  زراعي  زمین هاي  شدن  آبي  همچنین،  هستند. 
مخالف یافته 5[، جلوگیري از وقوع سیل ]موافق یافته های 16، 8، 9 
و 10[ و افزایش مشارکت هاي مردمي ]موافق یافته 2 و مخالف یافته 
اقتصادي، زیست- محیطي و  اَبعاد  اثرات طرح ها در  10[ مهمترین 
اجتماعي هستند. در توضیح این امر مي توان گفت مردم و خصوصًا 
کشاورزان مشارکت زیادي دارند براي ایجاد گاوبندها و مسایلي که 
سبب جلوگیري از سیل و حتي فرسایش خاک در دره ها مي گردد. 

)175=n( جدول 1- توصیف ویژگي هاي جمعیت شناختي پاسخگویان

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگیندرصدفراوانيسطوح متغیرمتغیر

سن )سال(
28 -405229/70

45/828/222866 41 -538548/60
54 -663821/70

سابقه کشاورزي )سال(
3 -176235/40

23/6512/40346 18 -326537/10
33 -464827/40

سطح زیرکشت )هکتار(
2 -1310258/30

14/128/31236 14 -256336
26 -36105/70

تعداد افراد خانواده درگیر 
در فعالیت هاي کشاورزي 

)نفر(

2 -32514/30
5/651/7128 4 -54626/30

6 -810459/40

سطح تحصیالت

5531/40بي سواد

5/244/42014

3620/60ابتدایي 
3721/10راهنمایي
3017/10دبیرستان
105/70دیپلم 

74دانشگاهي
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این وضعیت در حالي است که اثر افزایش سطح اشتغال در منطقه در 
رتبه پنجم اثرات اقتصادي طرح قرار گرفته است )جدول 2(. قنبري 
اینکه  باتوجه به  بیان مي کنند که  و قدوسي ]3[ در توضیح این امر 
عملیات آبخیزداري در ابتدا به نیروي کار انساني احتیاج دارد اشتغال 
موقت براي سال هاي اول و دوم اجراي طرح خوب است ولي در 
را  روستاییان  و  افراد  نمي توانند  معموالً  اقدامات  این  بعد  سال هاي 
عملیات  اینگونه  اجراي  از  ناشي  فعالیت هاي  و  کارها  در  نوعي  به 

جذب کنند.
نکته مهم دیگري که در این قسمتي از این نتایج باید به آن توجه 
 )CV=  0/878( دام  علوفه  افزایش  پایین  جایگاه  بین  ارتباط  شود 
 0/256( خاک  فرسایش  کاهش  باالي  جایگاه  اقتصادي،  اثرات  در 
از تخریب مراتع )CV= 0/316( در  احیاء و جلوگیري  =CV( و 
مهاجرت  به  تمایل  عدم  پایین  جایگاه  و  محیطي  زیست-  اثرات 
در   )CV=  0/696( اجتماعي  همبستگي  ایجاد  و   )CV=  0/454(
اثرات اجتماعي طرح هاي آبخیزداري اجرا شده در سطح حوزه است 
)جدول 2(. در توضیح این رابطه مي توان بیان داشت که در چند سال 
اخیر مشارکت مردم محلي به علت اجراي طرح هایي مانند حفاظت 

و  کپه کاري  قرق،  محدوده  ایجاد  همچون  فعالیت هایي  و  مراتع  از 
از  روستاییان  استفاده  از  جلوگیري  حذف  موجب  که  این ها  مانند 
پایین آمده  از َچراي دام مي شود  از مراتع و جلوگیري  بهره برداري 
دیگر  سوي  از  و  دامپروري  فعالیت  بین  تداخل  از  امر  این  است. 
حفاظت از مراتع و مباحث مربوط به منابع طبیعي ناشي مي گردد، چرا 
که از یک سو اداره منابع طبیعي مي خواهد به اهداف و مأموریت هاي 
خود که همان جلوگیري از فرسایش بي رویه زمین و حفظ آب و 
مانند اینها است بپردازد  ازسوي دیگر روستاییان چون محل درآمد 
دیگري غیر از دامپروري ندارند به صورت غیرقانوني به بهره برداري 
از مراتع مي پردازند که در بسیاري از مواد مشمول پرداخت جریمه 
شهر  به  و  فروخته  را  خود  دام  فرد  هم  مواردي  در  و  شده  نقدي 
که  روستایي  داوطلبان  از  عده اي  دیگر  سوي  از  مي کند.  مهاجرت 
مسئول حفاظت از منابع طبیعي هستند اگر فردي از مرتع حفاظت 
مسأله  همین  که  بسا  چه  و  داده  را  وي  گزارش  کند  استفاده  شده 
موجب ایجاد تنش هاي عمده اي در بین روستاییان شده و در مواردي 
سبب دلخوري، زدوخورد و در نتیجه کاهش سطح مشارکت مردم 

در چنین طرح هایي مي شود. 

)175=n( جدول 2- ارزیابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست  محیطي طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد
اولویتضریب پراکندگيانحراف معیارمیانگینگویه هادسته

اثرات 
اقتصادي

3/450/930/2691آبي شدن زمین هاي زراعي 
3/801/110/2922افزایش تولید محصوالت زراعي 

4/041/210/2993افزایش در آمد زراعي
2/840/920/3234کاهش هزینه هاي زراعي 

2/621/130/4315افزایش سطح اشتغال در منطقه 
2/191/110/5066افزایش قیمت زمین هاي زراعي 

2/241/160/5177دستیابي به اعتبارات جدید 
2/071/120/5418افزایش سطح زمین هاي زراعي 

1/651/450/8789افزایش علوفه دام
--2/761/12مجموع

اثرات 
زیست 
محیطي

3/951/010/2551جلوگیري از وقوع سیل 
3/860/990/2562کاهش فرسایش خاک 

3/601/140/3163احیاء و جلوگیري از تخریب مراتع 
3/261/420/4354پرآبي قنوات، چاه ها و چشمه ها

3/301/470/4455کاهش گل آلودگي آب
3/181/470/4626کاهش روان آب ها

--3/521/25مجموع

اثرات 
اجتماعي 

3/850/920/2381افزایش مشارکت هاي مردمي
2/621/130/4312برتري روستا نسبت به سایر روستاها 

2/951/340/4543ماندگاري اهالي در روستا و عدم تمایل به مهاجرت 

1/781/240/6964ایجاد همبستگي اجتماعي 
1/421/280/9015کسب تجربة جدید 

1/501/360/9066پیشرفت من و منطقه 
--2/351/21مجموع
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زیست-  و  اجتماعي  اقتصادي،  اثرات  بین  تفاوت  بررسي 
محیطي طرح هاي آبخیزداري در حوزه آبخیز سد مهاباد

اجتماعي  اقتصادي،  اثرات  بین  آیا  که  موضوع  این  بررسي  براي 
و زیست- محیطي طرح هاي آبخیزداري در حوزه آبخیز سد مهاباد 
تفاوت معني داري وجود دارد یا خیر از آزمون فریدمن که یکي از 
آزمون هاي غیر پارمتري است، استفاده شده است. بررسي تفاوت بین 
اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست- محیطي طرح هاي آبخیزداري 
 χ2= 122/120( در حوزه آبخیز سد مهاباد از طریق آزمون فریدمن
و p= 0/000( نشان مي دهد که اثرات زیست- محیطي با میانگین 
رتبه اي 2/66 مهمترین اثرات طرح هاي آبخیزداري و اثرات اجتماعي 
با میانگین  رتبه اي 1/39 کترین  اثرات طرح هاي آبخیزداري در حوزه 
وجود  که  است  توجه  شایان   .)3 )جدول  هستند  مهاباد  سد  آبخیز 
طرح هاي  اثرات  در  که  است  آن  نشان دهنده   A, B, C حروف
با حروف غیر مشترک بین  آبخیزداري در حوزه آبخیز سد مهاباد  

میانگین ها در سطح 5 درصد تفاوت معني داري وجود دارد. 

جدول 3- اولویت بندي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست- 
)175=n( محیطي طرح هاي آبخیزداري

گروه بنديرتبهمیانگین رتبه اياثرات

2/661Aزیست- محیطي

1/952Bاقتصادي

1/393Cاجتماعي

جمعیت شناسي  ویژگي هاي  از  برخي  بین  همبستگي  بررسي 
پاسخگویان با میزان اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست- محیطي 

طرح هاي آبخیزداري در حوزه آبخیز سد مهاباد 
بررسي ضرایب همبستگي اسپیرمن نشان مي دهد که رابطه میان 
سن، سابقه کشاورزي و سطح تحصیالت پاسخگویان با میزان اثرات 

طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد معني دار نیست. بنابراین 
مي توان با اطمینان 95 درصد، قضاوت نمود که بین متغیرهاي مذکور 
و میزان اثرات طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد هیچ گونه 
رابطه معني داري وجود ندارد. این وضعیت گویاي این نکته است که 
پاسخگویان فارغ از هر سن، سابقه کشاورزي و سطح تحصیالت نظر 
اثرات طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد  یکساني درباره 
دارند. قابل ذکر است که براي توصیف میزان همبستگي از الگوي 
الگو به شرح ذیل  هینکل و همکاران ]4[  استفاده شده است. این 
مي باشد: 0 تا 0/30= جزئي،  0/30 تا 0/50= پایین،  0/50 تا 0/70= 

متوسط ، 0/70 تا 0/90= زیاد ، و 0/90 تا 1= خیلي زیاد.
همچنین، ضرایب همبستگي اسپیرمن محاسبه شده براي متغیرهاي 
خانواده  افراد  تعداد  و   )P≤  0/01 و   rs=0/402( زیرکشت  سطح 
 )P≤ پاسخگویان درگیر در فعالیت هاي کشاورزي )rs=0/301 و 0/05 
با میزان اثرات طرح هاي آبخیزداري حوزه آبخیز سد مهاباد نشان مي دهند 
که بین متغیرهاي مذکور با میزان میزان اثرات طرح هاي آبخیزداري حوزه 
آبخیز سد مهاباد رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و این روابط با توجه 
به الگوي مذکور در سطح متوسط گزارش مي شوند )جدول 4(. بدین 
معني که هرچقدر سطح زیرکشت و تعداد افراد خانواده پاسخگویان که 
درگیر فعالیت هاي کشاورزي هستند بیشتر باشد میزان اثرات بیان شده 

طرح هاي آبخیزداري در حوزه مذکور نیز بیشتر مي باشند و بالعکس.

نتیجه گیري
اهمیت  کشاورزي  فعالیت هاي  نظر  از  مهاباد  سد  آبخیز  حوزه 
به عنوان  و  دارد  آن  اطرف  روستاهاي  و  منطقه  اقتصاد  در  فراواني 
آذربایجان  استان  سطح  در  آبخیز  حوزه  مهم  شریان هاي  از  یکي 
به   1386 سال  از  یعني  اخیر  سال هاي  در  مي شود.  شناخته  غربي 
بعد طرح هاي آبخیزداري متعدد و چشمگیري به صورت بیولوژیک 
و  کودپاشي  مرتع،  قرق  کپه کاري،  علوفه کاري،  )نهال کاري، 
گابیوني،  مالتي،  رسوبگیرهاي  )احداث  مکانیکي  و  بانکت بندي( 

جدول 4- بررسي همبستگي بین برخي از ویژگي هاي جمعیت شناسي پاسخگویان با میزان اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست- محیطي 
)n=185( طرح هاي آبخیزداري

متغیرها
میزان اثرات

توصیف همبستگي
rsP

جزئي0/0780/347سن

پایین0/3180/145سابقه کشاورزي 

پایین0/000**0/402سطح زیرکشت 

پایین0/000**0/301تعداد افراد خانواده درگیر در فعالیت هاي کشاورزي 

جزئي0/1530/064-سطح تحصیالت

**P ≤  0.01
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صورت  حوزه  این  در  واقع  روستاهاي  در  چپري(  و  خشکه چین 
پذیرفته است. این تحقیق براي پاسخگویي به این سؤال که طرح هاي 
اقتصادي،  اثرات  چه  داراي  حوزه  سطح  در  شده  اجرا  آبخیزداري 
اجتماعي و زیست- محیطي است به مرحله طراحي و اجرا درآمد. 
زیست-  حوزه  در  است  توانسته  طرح  این  که  دادند  نشان  نتایج 
محیطي تأثیر قابل توجهي یعني متوسط رو به باال داشته باشد ولي 
در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي نتوانسته است موفقیت چنداني را 
حاصل کند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز گویاي این موضوع 
بیشترین  که  معتقد هستند  تحقیق  این  پاسخگویان  است. همچنین، 
اثرات طرح هاي آبخیزداري اجرا شده در سطح حوزه در موضوعاتي 
ازقبیل جلب مشارکت هاي مردمي )بیشتر در ایجادگاوبندها و سدها 
و کمتر در ُقرق مراتع(، کنترل سیل ها و آبي شدن زمین هاي زراعي 
در  را  چنداني  موفقیت  بودند  نتوانسته  طرح ها  این  متأسفانه  است. 
ایجاد  و  مهاجرت  به  تمایل  عدم  دام،  علوفه  افزایش  اشتغال زایي، 
همبستگي ها اجتماعي ایفاء کنند. همچنین، پاسخگویان با هر میزان 
سن، سابقه کشاورزي و سطح تحصیالت که دارند نظرات مشابه اي 
وضعیت  این  دارند.  شده  اجرا  آبخیزداري  طرح هاي  اثرات  درباره 
در حالي است که با افزایش سطح زیرکشت و تعداد افراد خانواده 
پاسخگویان که در فعالیت هاي کشاورزي درگیر هستند نظرات آن ها 
درباره اثرات طرح هاي آبخیزداري اجرا شده در سطح حوزه بهبود 

مي یابد.
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The purpose of this descriptive-correlation study was to investigate socio-economic and environmental 

impacts of the watershed management projects in Mahabad’s dam catchment. The research instrument 
was structural questionnaire with close-ended questions which its validity and reliability was confirmed. 
The target population of this study consisted of all householders who lived in Mahabad’s dam catchment 
(N=2458) out of which, according to Cochran’s formula, a number of 175 people were selected using 
cluster sampling in a simple randomization method (n=175). The descriptive results indicated the status of 
environmental, economic, and social impacts of watershed management in Mahabad’s dam catchment were 
at nearly high, nearly appropriate, nearly and low levels, respectively.  These results also showed the main 
economic, environmental, and social impacts of watershed management were changing dry farming into 
irrigated farming, controlling flood, and attracting rural people’s participation, respectively.  The results of 
Friedman test indicated environmental and social impacts were the most and the least amount of impacts 
of watershed management in Mahabad’s dam catchment, respectively. The results of correlation coefficient 
showed that there was the significantly positive relationship between land under cultivation and number 
of respondents’ household individual who participated in agricultural activities with impacts of watershed 
management in Mahabad’s dam catchment. 

Keywords: Economic Impact, Social Impact, Environmental Impact, Watershed Management, 

Catchment.  
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