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  چکیده
ها را  هاي پخش سیالب بر آبخوان قضاوت صحیحی داشت که بتوان عالوه بر ارزیابی فنی، این طرح توان در مورد راندمان و اثر بخشی طرح زمانی می
اثرات اجتماعی و اقتصادي طرح پخش سیالب بر لذا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی . هاي اقتصادي و اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار داد با شاخص

جامعه آماري تحقیق شامل روستاییان ساکن در حاشیه طرح آبخوان دهلران  . آبخوان دهلران ازدید روستاییان ساکن در حاشیه آن انجام شده است
دهد که ارزیابی  نتایج تحقیق نشان می. اند صورت تصادفی انتخاب شده هخانوار بوده که از بین جامعه آماري فوق ب 80و حجم نمونه نیز شامل 

ارزیابی طرح آبخوان از دید . هاي پخش سیالب بر آبخوان مثبت ودر حد متوسط به باال بوده است ساکنین روستاهاي حاشیه از اجراي طرح
انس یکطرفه صورت گرفته که نتایج شغلی و مالکیت اراضی  با استفاده از روش تحلیل واری هاي مختلف تحصیلی، سنی، روستائیان در بین گروه

نظرات . داري ندارد هاي مختلف سنی از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی نظرات روستاییان با سطوح مختلف تحصیلی و گروه: نشان میدهد
همبستگی بین ارزیابی  بررسی. داري دارد هاي شغلی و سطوح مالکیت اراضی مختلف از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی روستاییان با گروه

هاي محیطی، جمعیتی و اقتصادي ایستگاه نشان میدهد که بین بعد خانوار و تعداد دام هر خانوار با ارزیابی روستاییان از   روستاییان از طرح با ویژگی
ار با ارزیابی روستاییان از  طرح همچنین بین جمعیت روستا ، میزان اراضی آبی و درآمد کل هر خانو. داري وجود دارد طرح رابطه مثبت و معنی

  . داري وجود دارد رابطه مثبت و غیر معنی
  

  آبخوان، اجتماعی، اقتصادي، ارزیابی، پخش سیالب :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
ها  جهاد کشاورزي اجرا شده است که هدف اساسی آن وسیله بههاي متعددي در حوزه هاي آبخیز کشور  هاي گذشته پروژه طی سال

طرح پخش سیالب بر آبخوان یکی از . هاي مناسب براي توسعه اقتصادي اجتماعی این نواحی بوده است ایجاد تغییرات مثبت و زمینه
ها و تغذیه  توان به مهار سیالب از اثرات مستقیم این طرح می. هاي اخیر به اجرا در آمده است هاي ملی است که طی سال این طرح

عالوه بر این، این پروژه منجر به بهبود خاك و کاهش . بهبود پوشش گیاهی و افزایش تولید مراتع اشاره کرد هاي آب زیرزمینی، سفره
هاي منطقه موجب افزایش آب در دسترس براي مصارف  فرسایش شده و اثرات مثبتی در سطح زیر کشت داشته و با تغذیه قنوات و چاه

ر مورد راندمان و اثر بخشی این پروژه ها قضاوت صحیحی داشت که بتوان عالوه بر توان د با این همه، زمانی می. شود کشاورزي می
گونه  تجربه ثابت کرده است چنانچه این. هاي اقتصادي و اجتماعی  نیز موردارزیابی قرار داد ارزیابی فنی، آن را با در نظر گرفتن شاخص

زایی ساکنین حوزه آبخیز نداشته باشند  نگرش مردم و نیز درآمد و اشتغالها فاقد اثرات مثبت اجتماعی باشند و تاثیر مطلوبی در  پروژه
گونه  ها نخواهند داشت و عمال سرمایه گذاري براي اجراي این هه ها انگیزه چندانی براي مشارکت در اجراي این پروژضساکنین حو

ها به نوعی در  اما چنانچه این طرح. دنبال خواد داشتهاي ملی را ب ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و استهالك سرمایه پروژه
که تحقیقات  کما این. ها استقبال خواهند نمود گونه طرح افزایش میزان اشتغال و درآمد آبخیزنشینان موثر باشند مردم از اجراي این

در نگهداري و مراقبت از طرح  انجام شده مبین این موضوع است که اگر اهالی محل در اجراي طرح آبخیز مشارکت داشته باشند و
رو با ارزیابی عملکرد  از این. زمانی است که این کار به روش دولتی انجام شود همکاري کنند مقدار فایده به هزینه طرح بمراتب باالتر از

ر آن، رهنمودهاي میزان اثرات طرح و عوامل موثر ب هاي اقتصادي و اجتماعی میتوان ضمن تعیین نوع و هاي پخش سیالب از جنبه طرح
ها از دید مردم روستاهاي  ثیر این پروژهألذا بررسی ت. ریزان ارائه نمود برنامه ها در آینده به مسئوالن و الزم براي اجراي بهینه این طرح

توسعه  ها تا چه اندازه در راستاي که اجراي این پروژه شودهاي اجتماعی کشور ضرورت دارد تا مشخص  عنوان سرمایه هحاشیه طرح ب
از این رو این تحقیق با . ها را فراهم نموده است منطقه و نیز نیازهاي مردم محلی طراحی و اجرا شده است و تا چه حد رضایت خاطر آن

هاي پخش سیالب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان ساکن در حاشیه طرح به اجرا در  هدف ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادي طرح
  .ضمن تعیین نوع و میزان اثرات اجتماعی اقتصادي طرح، عوامل موثر بر این ارزیابی را نیز مشخص نمایدآمده است تا 

  
  سوابق تحقیق

در تحقیق خود با عنوان بررسی و مطالعه تأثیر طرح آبخوانداري آب باریک بم در استان کرمان بر وضعیت اقتصادي ) 1376، اسدي بنی(
هکتار انجام شده است،  این طرح بر وضعیت  500هاي وي که در مساحت  پرداخته است، بر اساس یافتهو اجتماعی ساکنین منطقه 

سازي آب از طریق پخش سیالب،افزایش میزان آب  اجتماعی و فرهنگی منطقه داراي اثرات فراوانی بوده است، ذخیره -اقتصادي
تحوالتی بوده است که بر ساختار اقتصادي و کشاورزي منطقه اثر االرضی و مهار طوفان هاي شن و جلوگیري از سیل از جمله   تحت

دست طرح داشته است و  هاي پائین هاي پخش سیالب تأثیر بسزائی در افزایش آبدهی قنوات و چاه سامانهکه  طوري هب. گذاشته است
درطرح تحقیقاتی خود ) 1376، بختیار و همکاران(. هکتار افزایش یافته است 500سطح زیر کشت در روستاهاي پائین دست طرح 

اثرات طرح بر روستاهاي منطقه و نیز زندگی روستاییان  "ارزیابی اثرات اقتصادي اجتماعی  پخش سیالب گربایگان فسا "تحت عنوان
آب  هاي هاي زیرزمینی که در اثر پخش سیالب صورت گرفته است تعداد چاه عنوان می کنند که با افزایش آب بررسی کرده و منطقه را

، در نتیجه سطح زیرکشت )برابر 9/6( حلقه رسیده است 111حلقه به  16قابل توجه از با افزایش  1374تا  1361هاي  منطقه طی سال
طور متوسط  هکه براساس مطالعات انجام شده با اجراي این طرح ساالنه ب طوري همحصوالت کشاورزي در منطقه افزایش یافته است، ب

که این . میلیون متر مکعب آن تغذیه شده است 95/9هاي پخش سیالب برگردانده شده که  عب آب به شبکهمیلیون متر مک 44/12
با  این مقدار آب . استمکعب متر 13000مقدار آب با توجه به نیاز آبی یک هکتار کشت زمستانه و تابستانه که در منطقه حدود 

هکتار  1372رد ، لذا این طرح تاکنون توانسته است سطح زیر کشت منطقه را هکتار از اراضی منطقه را زیر کشت گندم ب 765توان  می
   .اسدرصد کل سطح زیر کشت منطقه  83افزایش دهد که شامل 

در مقاله خود تحت عنوان اثرات اقتصادي اجتماعی پخش سیالب در ایستگاه گربایگان ضمن برشمردن ) 1376( رحمتی و همکاران
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به  هاي آبخیزداري صرفاً اند که موفقیت طرح سودآوربودن آن، یادآور شده قتصادي اجتماعی منطقه واثرات مثبت طرح بر وضعیت ا
همچنین رحمتی و همکاران در تحقیق خود در مورد . محلی نیز توجه نمود عوامل تکنیکی ربط ندارد بلکه بایستی به عوامل اجتماعی و

  .اند کید کردهأجتماعی اقتصادي تهاي ا گربایگان بر نقش مثبت این طرح در تغییر شاخص
درصد افزایش درآمد  17اند که  به این نتیجه رسیدهاند  در تحقیقاتی که در استان کردستان انجام داده) 1377، حبیبی و همکاران(

مردمی در منطقه هاي  ها باعث ایجاد و تقویت مشارکت همچنین این طرح .بردار به کمک انبارش آب باران بوده است خانوارهاي بهره
  .شده است

ارزیابی اقتصادي و اجتماعی و فنی فعالیت هاي آبخیزداري در استان سیستان و  "در تحقیق خود تحت عنوان) 1378، خوبفکر(
مهم مورد توجه قرار داده  عواملعنوان یکی از  در بحث اجتماعی رضایت مردم از فعالیت هاي آبخیزداري انجام شده را به "بلوچستان

در خصوص مشارکت . اند اعالم داشته) آبخیزداري(ها  درصد مردم رضایت خویش را از این فعالیت 100در این طرح به طور کلی  که
در بحث . اند درصد افراد آن را الزم دانسته و دلیل آن را منفعت مردم از این فعالیت برشمرده 99هاي آبخیزداري،  مردم در فعالیت

روستاي پائین دست و همجوار فعالیت  30هکتار در سطح  582ها سبب افزایش سطح زیر کشت به میزان  تاقتصادي، انجام این فعالی
. دهد نشان می 77تا  70درصد را در باغداري طی سالهاي   141در زراعت و  2/127که ضریب تغییراتی معادل  شدههاي آبخیزداري 

   .حاصل شده است 5875زنبور عسل و  4/125،  بز 4/122این ضرایب در دامداري براي گوسفند 
منطقه (هزینه طرح پخش سیالب در استان سیستان و بلوچستان  –تجزبه و تحلیل فایده "در مطالعه اي تحت عنوان) 1379، صابري (

به  ساله طرح پخش سیالب فوق، به محاسبه ارزش تولید ملی پرداخته و با توجه 6هاي  با در نظر گرفتن درآمدها و هزینه ")تفتان
پذیر و سودآور تشخیص  و اثرات مثبت طرح بر اشتغالزایی، طرح فوق را توجیه) میلیون ریال 10682حدود (مثبت بودن شاخص مذکور

   .داده است
بررسی اثرات پروره هاي عمرانی زیربنایی جهاد سازندگی استان فارس بر ارتقاء  "در تحقیقی که تحت عنوان) 1379، موسوي حقیقی(

انسانی انجام داده است به بررسی اثرات پروژه هاي عمرانی بر تغییرات شاخص توسعه انسانی در روستاهاي استان فارس شاخص توسعه 
سزایی دررشد شاخص توسعه انسانی در مناطق محروم  هبر اساس یافته هاي این تحقیق اجراي پروژه هاي عمرانی تاثیر ب. پرداخته است

هاي عمرانی  که پروژه) نمونه این تحقیق(شاخص توسعه انسانی در روستاهاي استان فارس  که رشد طوري هروستایی داشته است ب
درصد بوده است  57/1درصد و بعبارتی ساالنه  84/7برابر با  )1372تا  1367( سال پنجها اجرا شده است در طول  زیربنایی در آن

 شد داشتهدرصد ر 84عبارتی ساالنه  هسال بوده است که ب پنجول درصد در ط 2/4که در روستاهاي کنترل این مقدار برابر با  حالیدر
  .تاس 

تعیین ارزش اقتصادي مواهب زیست محیطی احیا دشت گربایگان فسا از  "در رساله دکتري خود تحت عنوان) 1380، کریم زادگان(
ضمن بررسی بر روي ابعاد زیست محیطی طرح و ارزش اقتصادي طرح به بررسی منافع غیر بازاري طرح مذکور   "طریق پخش سیالب

   .استنتیجه گرفته است که طرح فوق صد در صد سود آور  پرداخته و در نهایت با اضافه کردن منافع غیر بازاري
ضمن تاکید بر  "هضدر بررسی خود تحت عنوان اثرات آبخوان کوهدشت بر وضعیت اقتصادي اجتماعی ساکنین حو) 1382، کرمی(

ها، به این نتیجه  برداري از آن و کارکرد آن در نگهداري وبهره اهمیت طرح نسبت بهعامل آگاهی در میزان مشارکت و نگرش مثبت 
درصد مردم  7/79وي همچنین یادآور می شود که . داري آشنا هستند درصد مردم با مفاهیم و مصادیق آبخوان 7/63رسیده است که 

درصد مردم از  4/56نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که . دانند داري را در کاهش بروز سیل موثر می نقش آبخوان
این بررسی همچنین نشان داده است . دانند درصد مردم طرح آبخوان را خیلی زیاد مفید می 4/64داري راضی بوده و  نهاي آبخوا فعالیت

  .اند درصد مردم اجراي این طرح را در افزایش منابع آبی منطقه موثر دانسته 7/33که 
  "هاي عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی استان فارس ژه  بررسی اثرات پرو " در تحقیقی که تحت عنوان )1383، زاده و همکاران لهسایی(

. انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که تفاوت معناداري بین روستاهاي تجربی و کنترل به لحاظ شاخص هاي رفاهی وجود دارد
. رصد مورد تایید قرار گرفته استد 95فرضیه را در این تحقیق مورد آزمون قرار داده اند که پنج مورد آن در سطح اطمینان  ششها  آن

شاخص تسهیالت محل سکونت  - شاخص وسایل زندگی - شاخص درآمد -ها شامل تسهیالت و امکانات زندگی درروستا فرضیات آن
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   .جز مورد دوم بقیه موارد تایید شده است هدارا بودن ادوات سرمایه اي ودارایی و شاخص رضایتمندي از زندگی بوده است که ب  -خانوار
که با  "هاي روستایی در بنگالدش اثرات توسعه اي زیر ساخت "درتحقیقی تحت عنوان)  1990 ،محبوب حسین و احمد رئیس الدین(

اند به  هاي زیر ساختی برروي افزایش درآمد و کاهش فقر در یک اقتصاد در حال توسعه انجام داده هدف بررسی چکونگی تاثیر فعالیت
. تواند با افزایش درآمد به روش غیر مستقیم برروي کاهش فقر موثر باشندهاي روستایی می وسعه زیر ساختاین نتیجه رسیده اند که ت

درصد پایین تر از قیمت آن  14هاي بهتر،  هاي کود شیمیایی درروستاهاي با زیر ساخت هاي این تحقیق نشان داده است که قیمت یافته
درصد باالتر از روستاهاي با زیرساخت  12هاي بهتر،  خ مزد درروستاهاي با زیر ساختدرروستاهاي با زیر ساخت بدتر است، همچنین نر

وري باالتر  همچنین تولید محصوالت کشاورزي درروستاهاي با زیر ساخت بهتر به لحاظ بهبود در وضعیت تکنولوزي و بهره. بدتر است
  .درصد باالتر از روستاهاي توسعه نیافته بود 32اقتصادي، 

در بررسی اقتصادي یک پروژه آبخیزداري در راجستان هندوستان، به این نتیجه رسیده اند که بهبود ) 1995، همکاران سینگ و(
نتایج این طرح نشان داده است پس از .  اجتماعی مناطق عشایر نشین با برنامه هاي آبخیزداري امکان پذیر است –وضعیت اقتصادي 

   .اجراي طرح آبخیزداري نه تنها محصوالت کشاورزي افزایش یافته است بلکه منابع علوفه اي نیز بهبود یافته است
)Satterlund  ،1992 (قرار دادن حفظ محیط زیست و پایدار سازي تولیدات گیاهی، دامی و  در تحقیقات آبخیزداري خود با محور

وي با تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که طرح . آب در حوزه هاي آبخیز به توسعه اجتماعی و اقتصادي آبخیزها تأکید می کند
هاي پائین  برداران در عرصه خیزنشینان و بهرههاي آبخیزداري که در تطابق با افزایش منطقی تولیدات و ارائه خدمات اقتصادي به آب

وي معتقد است دستیابی به تطابق . توانند طرحی موفق قلمداد شوند دست و رفع مسائل اجتماعی و احیاء و توسعه آبخیزها نباشد، نمی
هاي آبخیزنشینان و  سنتباشد که بایستی در هر حوزه آبخیز با توجه به فرهنگ و  ذکر شده مستلزم عملکرد اقدامات انجام شده می

  .برداران به اجرا درآمده باشد نیازهاي بهره
گیري کرد که تحقیقات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و آب و خاك  گونه نتیجه توان این طورکلی از پیشینه تحقیقات فوق می به

قتصادي و فرهنگی منطقه و نیز اثرات هاي منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ا نشان داده است که اجراي طرح
لذا در این راستا مجریان . اجتماعی اقتصادي که می تواند براي مردم منطقه داشته موفقیت آمیز نبوده و دوام چندانی نخواهد داشت

هاي انجام شده در  ريگذا ها نیز توجه نمایند تا سرمایه و اقتصادي اینگونه طرح ها بایستی در کنار عوامل فنی به عوامل اجتماعی طرح
ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادي طرح آبخوان از دید روستائیان به مرحله  منظور رو طرح حاضر با این هدف و به از این. طرح به هدر نرود

مشابه اجرا در آمده است تا ضمن بررسی اثرات طرح، نوع و میزان آنرا نیز مشخص نموده و رهنمودهاي الزم را براي اجراي طرحهاي 
  .در آینده ارائه نماید

  

  ها مواد و روش
از روش اسنادي براي ابعاد تئوریک و مفهومی ارزیابی اثرات طرح . این تحقیق بر اساس روش هاي پیمایشی و اسنادي انجام شده است

و روابط متغیرهاي  در نوشته ها و منابع مربوط به موضوع بهره گرفته شده و از روش پیمایشی براي بررسی صفات، چگونگی توزیع
ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه حضوري از خانوارهاي عضو نمونه بوده است که پس از آزمون و بررسی . تحقیق استفاده شده است

ل منتق  SPSS ها به نرم افزار پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده. ه تحقیق بکار گرفته  شده اندضاعتبار و روایی آن در جامعه آماري حو
   .ها و فنون آماري تعبیه شده در این نرم افزار مورد تحلیل آماري قرار گرفته اند و پس از پردازش با استفاده ازآزمون

  
   جامعه آماري و روش نمونه گیري

نه و براي تعیین حجم نمو. جامعه آماري تحقیق عبارت بود از کلیه روستاهاي حاشیه طرح پخش سیالب بر آبخوان در ایستگاه دهلران
روستا بود، حجم نمونه از طریق مجري  هفتروش نمونه گیري با توجه به تعداد کل افراد ساکن در روستاهاي حاشیه طرح آبخوان که 

عنوان نمونه  هخانوار ب 80ایستگاه کشور محاسبه شده که براي ایستگاه دهلران  پنجمحترم ملی طرح و بر اساس فرمول کوکران براي 
ها بصورت  گیري تصادفی ساده خانوارهاي نمونه از هر روستا  براي تکمیل پرسشنامه انتخاب و با مراجعه به آن مونهانتخاب و با روش ن

   .حضوري پرسشنامه ها تکمیل شد



  
  
  1397 خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

429 
 

  هاي تجزیه و تحلیل آماري روش
ها  گرفت تا اشکاالت احتمالی دادههاي جمع آوري شده مورد بررسی  قرار  قبل از هر گونه  اقدام براي تجزیه وتحلیل آماري ابتدا داده

  :ها مورد استفاده  قرار گرفت و سپس مراحل زیر براي تجزیه وتحلیل داده شودشناسایی و برطرف 
آوري شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه شد و سپس  هاي جمع تعریف و داده SPSS در مرحله اول کلیه متغیرها در محیط نرم افزار

هاي آماري  نرمال بودن توزیع داد ها و نیز همگن بودن واریانس داده ها که دو پیش شرط اجراي روش آزمون هاي الزم از نظر
هاي در مرحله بعد آمارهاي توصیفی محاسبه و خصوصیات و ویژگی. بر روي متغیرهاي وابسته و مستقل انجام شد هستنداستنباطی 

در این مرحله براي تعیین . اثرات طرح آبخوان در قالب جداول تهیه شداقتصادي و اجتماعی جامعه آماري و نیز ارزیابی توصیفی 
هاي هاي متغیرها با هم مقایسه شده و از طریق آزمونواریانس میانگین تحلیلهاي آماري  گویان از روش هاي ارزیابی از دید پاسخ تفاوت

ها صورت هاي الزم براساس این تفاوتو سپس تحلیل گویان محاسبه و تست شد هاي مختلف پاسخ آماري تفاوت میانگین در بین گروه
بنابراین با محاسبات آماري فوق نتایج ویافته هاي طرح از نظر نوع ومیزان اثرات طرح آبخوان از نظر روستائیان با توجه به . گرفت

ه هریک از سواالت پرسشنامه بدین صورت که با جمع بندي نمرات داده شده هر فرد پاسخگوب. متغیرهاي مورد نظر تجزیه وتحلیل شد
ضعیف   –متوسط  –خوب  –خیلی خوب ( سطح  پنجنتایج کلی طرح از نظر اثر بخشی در  استکه برگرفته از متغیرهاي تحقیق 

عالوه براین نظرات روستائیان و رابطه آن با مشخصات دموگرافیک پاسخگویان و مشخصات محیطی . ارزیابی شد) وخیلی ضعیف
   .نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. .. تفکیک هرروستا و نیز هر طبقه اجتماعی از نظر درآمد، شغل، سواد، و روستاي آنان  به

  
  نتایج و یافته هاي پژوهش

  هاي اجتماعی پاسخگویان ویژگی
 2/31درصد افراد شرکت کننده در این تحقیق بی سواد بودند، حدود 2/21نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که از نظر تحصیالت 

  .درصد دیپلم و باالتر بودند 8/38درصد متوسطه و  8/3درصد راهنمایی، حدود پنجدرصد تحصیالت ابتدایی، 
 

 توزیع سطح تحصیالت پاسخگویان مورد مطالعه در پژوهش  - 1جدول 
 درصد  تعداد  بندي شده متغیرهاي گروه

 سطح تحصیالت
 بی سواد                          

 تحصیالت ابتدایی                          
 راهنمایی                          
 دبیرستان                                      

  دیپلم و باالتر                          

 
17 
25 
4 
3 
31  

 
2/21 
2/31 

5 
8/3 
8/38  

  اطالعات میدانی تحقیق: ماخذ                
  

. ساله در این تحقیق شرکت داشتند 90 بیشینه ساله تا 20 کمینهسال بوده و از  7/42میانگین سنی شرکت کنند گان در این  تحقیق 
. نفر متغیر بوده است 15 بیشینهیک نفر تا  کمینهکه از  استنفر در هر خانوار  3/5نتایج همچنین گویاي آن است که بعد خانوارها 

  .هاي اجتماعی پاسخگویان را نشان می دهد خالصه اطالعات توصیفی و ویژگی 7جدول 
  

  هاي اجتماعی پاسخگویان  مورد مطالعه در پژوهش خالصه اطالعات توصیفی ویژگی - 2جدول 
  حداکثر  حداقل انحراف معیار  میانگین  نام متغیر    ردیف
  90  20  23/1  7/42  )سال(سن پاسخگو    1
  15  1  8/2  3/5  )نفر(تعداد اعضاي خانوار     2

  اطالعات میدانی تحقیق: ماخذ 
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 پاسخگویانهاي اقتصادي  ویژگی -
درصد کارمند  5/7درصد از شرکت کنند گان در این تحقیق کشاورزي بوده و  55نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که شغل اصلی  

  ). 3جدول (درصد در سایر مشاغل اشتغال داشتند  8/8درصد شغل آزاد و  5/12درصد کارمند بخش خصوصی، حدود  13/ 8 دولت و
  

  توزیع شغل پاسخگویان مورد مطالعه در پژوهش  -3جدول 
 درصد  تعداد  بندي شده متغیرهاي گروه

 شغل اصلی 
                          کشاورز                           
 کارمند دولت                          
  کارمند بخش خصوصی                          

  شغل آزاد                           
  سایر                               

 
44 
6 

11 
10 
7  

 
55 

5/7 
8/13 
5/12 
8/8  

  اطالعات میدانی تحقیق: ماخذ
  

تومان بوده است، میانگین درآمد از شغل اصلی  1600000از نظر درآمد، میانگین درآمد کل ماهیانه افراد شرکت کننده در این طرح 
همچنین نتایج نشان می دهد که میانگین اراضی کشاورزي ملکی . هزار تومان در ماه بوده است 500تومان و از شغل دوم  1070000

نتایج این بررسی نشان . اند این روستاها فاقد اراضی باغی بوده و استهکتار  چهارها  اي آن هکتار و میانگین اراضی اجاره 6/8گویان پاسخ
و با اندك  استها مالکیت کم اراضی  که خصیصه عمده و اصلی آن هستندرده مالکان ها جزو خ دهد که کشاورزان حاشیه این طرح می

و براي امرار معاش مجبورند در فصول  استها از کشاورزي بسیار کم  کنند و لذا در آمد آن اراضی کشاورزي که دارند امرار معاش می
هاي اجتماعی خالصه اطالعات توصیفی و ویژگی 4جدول .  ندغیر کشاورزي به کارهاي دیگري مانند کارگري ساختمانی و غیره بپرداز

  .گویان را نشان می دهدو اقتصادي پاسخ
  

  پاسخگویان  مورد مطالعه در پژوهش)اقتصادي( خالصه اطالعات توصیفی  -4جدول 
  حداکثر  حداقل انحراف معیار  میانگین  نام متغیر    ردیف
  100  0  83/1  7/10  )میلیون ریال(در آمد ماهیانه از شغل اصلی    1
  50  0  5/1  5  )میلیون ریال(در آمد ماهیانه از شغل دوم    2
  120  0  1/2  16  )میلیون ریال(جمع کل در آمد ماهیانه   3
  110  0  2/15  6/8  )هکتار(میزان اراضی کشاورزي ملکی    4
  40  0  7/7  4  )هکتار(میزان اراضی اجاره اي    5
  0  0  0  0  )هکتار( میزان اراضی باغی    6

  اطالعات میدانی تحقیق: ماخذ 
  

  نتایج توصیفی ارزیابی اثرات طرح آبخوان
دست آمده از  هشاخص تعریف شده است که براساس نتایج ب 28براي ارزیابی اثرات طرح پخش سیالب بر آبخوان از دید روستاییان 

شاخص باالي متوسط ارزیابی شده اند که  نهشاخص، تعداد  28هاي تکمیل شده در ایستگاه آبخوانداري دهلران، از مجموع  پرسشنامه
      کاهش خسارات سیل به منازل -2هاي ارتباطی  کنترل و جلوگیري از خسارات سیل به راه -1: ها به ترتیب عبارتند از این شاخص

        افزایش فضاي سبز و مناطق جنگلی - 5هاي کشاورزي  افزایش میزان آبدهی چاه -4 کاهش خسارات سیل به  اراضی و باغات -3
       هاي آب کشاورزي منطقه افزایش تعداد چاه -8افزایش سطح اراضی مرتعی روستا  -7افزایش مناطق تفرجگاهی براي روستا  - 6
این نتایج جلوگیري از خسارات سیل به منازل بر اساس . بیشترین فراوانی را داشته اندافزایش سطح اراضی کشاورزي روستا،  -9
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شود  بدین ترتیب مشاهده می. ترین نتایج طرح پخش سیالب بر آبخوان از دید روستاییان بوده استمسکونی و اراضی و باغات از مهم
مثبت طرح آبخوان از  ترین اثراتهاي روستایی از مهمکه موضوع کنترل سیل و جلوگیري از تخریب منازل مسکونی و نیز باغات و راه

همچنین بروز اختالفات و . دید روستاییان بوده که جا دارد مدیران و مجریان این طرح این مسئله به دقت مورد توجه قرار دهند
هاي دولتی و مجري طرح آبخوان با کمترین فراوانی در رده هاي آخر  درگیري ناشی از اجراي طرح آبخوان بین روستاییان و نیز ارگان

هایی که منافع عمومی را دنبال می کند با همدیگر همکاري می کنند ار داشتند که این موضوع نشان می دهد که مردم در قبال طرحقر
  . و لذا این موضوع نشانگر نوع انسجام و وفاق ملی و منطقه اي براي اجراي این طرح بوده است

  
  نتایج تحلیلی و استنباطی - ب

  از دید گروههاي مختلف تحصیلی ارزیابی اثرات طرح آبخوان 
براي مقایسه تفاوت نتایج ارزیابی . استیکی از اهداف طرح مقایسه تفاوت ارزیابی اثرات طرح از دید روستاییان با تحصیالت مختلف 

گروه بود  سهز هاي تحصیلی بیشتر اکه تعداد گروه هاي مختلف تحصیلی نیز با توجه به اینطرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروه
دهد که نظرات روستاییان با تحصیالت مختلف  از نظر آماري با همدیگر  نتایج نشان می. شدطرفه  استفاده  از روش تحلیل واریانس یک

مالحظه می شود باالترین نمره ارزیابی را روستاییان با  5که در جدول  طوري هب. (F=0.517, P=0.819) داري ندارد تفاوت معنی
گروه تحصیلی دیپلم و باالتر در رتبه دوم از نظر ارزیابی بعد از گروه دبیرستانی قرار دارد . اند دبیرستانی به  طرح آبخوان داده تحصیالت

نتایج آماري ارزیابی اثرات طرح را در  5جدول . هاي سوم تا پنجم قرار دارند ترتیب در رده ههاي بیسواد ، راهنمایی و ابتدایی ب و گروه
  . هاي  مختلف تحصیلی به تفکیک  نشان می دهدبین گروه

  
  هاي مختلف تحصیلی با استفاده از تحلیل واریانسمقایسه ارزیابی اثرات طرح آبخوان در بین گروه - 5جدول 

  F P  میانگین  تعداد  ها شرح گروه
 سطح تحصیالت

  بیسواد
  ابتدایی

  راهنمایی
  دبیرستان

  دیپلم وباالتر

  
17  
25  
4  
3  
31  

  
4/56  
9/54  
7/55  

58  
5/57  

819/0  517/0  

  یافته هاي پژوهش: منبع
  

  هاي مختلف سنی ارزیابی طرح از دید گروه
براي مقایسه تفاوت نتایج  . یکی دیگر از اهداف طرح مقایسه تفاوت ارزیابی اثرات طرح از دید روستاییان با رده هاي سنی مختلف  است

گروه بود  سههاي سنی بیشتر از که تعداد گروه هاي مختلف سنی نیز با توجه به اینارزیابی طرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروه
هاي سنی مختلف  از نظر آماري با همدیگر نتایج نشان داد که نظرات روستاییان با گروه. شداز روش تحلیل واریانس یکطرفه  استفاده 

شود باالترین نمره ارزیابی را روستاییان با رده  مالحظه می 6دول که در ج طوري هب. (F=0.524, P=0.718) تفاوت معنی داري ندارد 
گروه سنی . ساله در رتبه دوم از نظر ارزیابی بعد از گروه  اول قرار دارد 35-45گروه سنی . ساله  به  طرح آبخوان داده اند  45-55سنی

نتایج آماري ارزیابی  6جدول . اي چهارم و پنجم قرار دارندهاي  جوان بترتیب در رده هدر رتبه سوم و گروه 2/56ساله با  55بیشتر از 
  . دهد هاي  مختلف سنی بتفکیک  نشان می اثرات طرح را در بین گروه
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  هاي مختلف سنی با استفاده از تحلیل واریانسمقایسه ارزیابی اثرات طرح آبخوان در بین گروه. 6جدول 
  F P  میانگین  تعداد  شرح گروهها

  سال 25زیر 
  سال 25-35
  سال 35-45
  سال 45-55

  سال 55باالتر از

3  
14  
34  
19  
10  

53  
4/55  
6/56  
3/57  
2/56  

524/0  718/0  

  یافته هاي پژوهش: منبع
  
  تحلیلی اقتصادي -

  هاي مختلف شغلی ارزیابی طرح از دید گروه
براي مقایسه تفاوت نتایج ارزیابی . مختلف  استیکی دیگر از اهداف طرح مقایسه تفاوت ارزیابی اثرات طرح از دید روستاییان با مشاغل 

گروه بود از  سههاي شغلی بیشتر از که تعداد گروه هاي مختلف شغلی نیز با توجه به اینطرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروه
از نظر آماري با همدیگر  هاي مختلف نتایج نشان می دهد که نظرات روستاییان با شغل. شدروش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده 

شود باالترین نمره ارزیابی را روستاییانی که  مالحظه می 7که در جدول  طوري هب. (F=2.341, P=0.049)داري دارد  تفاوت معنی
رار هاي در رتبه دوم و سوم ق گروه شغلی کشاورزان و نیز کارمندان خصوصی در رده. اند  اند به  طرح آبخوان داده کارمند دولت بوده

تر  نتایج این طرح حاکی از ارزیابی قوي.  اي چهارم تا پنجم قرار دارنده ترتیب در رده ههاي شغلی آزاد و سایر مشاغل بدارند و گروه
که از جمله دالیل آن می توان به داشتن اطالعات کافی از این طرح و  استهاي شغلی دیگر کارمندان و کشاورزان نسبت به گروه

مختلف شغلی  هاي نتایج آماري ارزیابی اثرات طرح را در بین گروه 7جدول .  ارتباط مستقیم با طرح و ملموس بودن نتایج آن دانست
  . به تفکیک  نشان می دهد

  
  هاي مختلف شغلی با استفاده از تحلیل واریانسمقایسه ارزیابی اثرات طرح آبخوان در بین گروه -7جدول 

  F P  میانگین  تعداد  شرح گروهها
  کشاورز

  کارمند دولت
  کارمند خصوصی

  شغل آزاد
  سایر

44  
6  
11  
10  
7  

4/57  
1/58  
3/57  
7/53  
8/51  

34/2  049/0  

  یافته هاي پژوهش: منبع       
  

  هاي مختلف دارنده اراضی شخصی و ملکیاز دید گروهارزیابی طرح 
هاي دارنده اراضی شخصی و ملکی مختلف نیز با توجه به براي مقایسه تفاوت نتایج  ارزیابی طرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروه

نتایج نشان می دهد که . شدگروه بود از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده  سههاي اراضی شخصی بیشتر از که تعداد گروه این
. (F=5.805, P=0.001)نظرات روستاییان با سطوح مالکیت هاي مختلف  از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی داري دارد 

امتیاز به  طرح آبخوان  60هکتار با   10االتر از شود باالترین نمره ارزیابی را مالکین اراضی ملکی ب مالحظه می 8که در جدول  طوري هب
  پنجتا  یکهاي بدون زمین و هکتار در رتبه دوم از نظر ارزیابی بعد از گروه اول قرار دارد و گروه 10تا  پنجگروه مالکین . داده اند
هاي کم زمین و همیت بودن طرح براي گروهاز نکات قابل توجه در این جدول کم ا. ترتیب در رده هاي سوم و چهارم قرار دارند ههکتار ب

  . هاي مختلف دارنده اراضی  ملکی به تفکیک  نشان می دهدنتایج آماري ارزیابی اثرات طرح را در بین گروه 8جدول . استبی زمین 
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  هاي دارنده اراضی شخصی با استفاده از تحلیل واریانسمقایسه اثرات طرح آبخوان در بین گروه -8جدول 
  F P  میانگین  تعداد  هاگروهشرح 

  :سطح اراضی ملکی
  بدون زمین ملکی

  هکتار 5تا 1
  هکتار 10تا5

  هکتار 10باالتر از 

  
33  
11  
22  
14  

  
6/54  
8/53  
63/57  
65/60  

805/5  001/0  

  یافته هاي پژوهش: منبع 
  

  ایستگاه هاي محیطی، جمعیتی و اقتصادي  بررسی همبستگی بین ارزیابی روستاییان از طرح با ویژگی
براي رسیدن به این اهداف یعنی . بررسی رابطه بین عوامل مختلف ایستگاه و ارزیابی اثرات طرح یکی دیگر از اهداف این پژوهش است

نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین . رابطه عوامل مختلف با ارزیابی اثرات طرح از طریق روش همبستگی استفاده شده است
). r = 0/068 , sig = 0/548(ارزیابی روستاییان از  اثرات طرح آبخوان رابطه مثبت ولی معنی داري وجود ندارد جمعیت روستا و 

بین ). r = 0/143 , sig = 0/206(بین میزان اراضی آبی و ارزیابی روستاییان از  طرح رابطه مثبت و غیر معنی داري وجود دارد
این بدان ).  r = - 0/077 , sig = 0/487(از  طرح رابطه منفی و غیر معنی داري وجود داردمیزان اراضی دیم و ارزیابی روستاییان 

بین بعد خانوار و ارزیابی . معنی است که هرچه میزان اراضی دیم بیشتر بوده ارزیابی روستاییان از نتایج آبخوان هم ضعیف تر بوده است
بین تعداد دام هر خانوار و ارزیابی ).  r = 0/277 , sig = 0/013( دروستاییان از  طرح رابطه مثبت و معنی داري وجود دار

بین درآمد کل هر خانوار و ارزیابی ).  r = 0/286 , sig = 0/010( روستاییان از  طرح رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد
این ارتباط در مورد فاصله ایستگاه تا ).  r = 0/024 , sig = 0/834( روستاییان از  طرح رابطه مثبت و غیر معنی داري وجود دارد

نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر  9جدول . معنی دار نبوده است درصد 95شهرستان و بخش نیز در سطح 
  .دهد وابسته ارزیابی را نشان می

  
  تاهاي مختلف ایستگاه و روس همبستگی بین ارزیابی اثرات طرح آبخوان با ویژگی - 9جدول 

  سطح معنی داري  میزان همبستگی  متغیر مستقل
  548/0  068/0  جمعیت کل

  206/0  143/0  اراضی آبی
  487/0  - 077/0  اراضی دیم
  013/0  277/0  بعد خانوار
  010/0  286/0  تعداد دام

  834/0  /024  درآمد کل 
  332/0  110/0  فاصله تا بخش

  059/0  212/0  فاصله تا شهرستان
  

  نتیجه گیري 
آبخوان دهلران از دید روستاییان  پخش سیالب برگیري کرد که اجراي طرح  توان نتیجه دست آمده از تحقیق می توجه به نتایج بهبا 

حاشیه طرح،  داراي اثرات مثبت اقتصادي و اجتماعی بوده و نتایج بیانگر آن است که مردم منطقه از اجراي این طرح رضایت نسبی 
ها و حفظ  در مورد کاهش خسارات سیل، تامین امنیت  جانی مردم و نیز منازل مسکونی و اراضی آن خصوص هدارند و اجراي طرح ب

  .هاي ارتباطی تاثیر بسزایی در منطقه داشته است راه
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  قبل از عملیات آبخوانداري) TM1998لندست (تصویر ماهواره اي منطقه طرح آبخوان - 1شکل

 

  
 چهار سال بعداز عملیات آبخوانداري) ETM2002لندست  (تصویر ماهوارهاي آبخوان دشت موسیان -2شکل
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  سال پس از عملیات آبخوانداري 16میالدي  2013تصویرماهواره اي منطقه موسیان، لندست - 3شکل 
  

سال بعد از شروع عملیات آبخوانداري گرفته شده است نشان می دهد  16سال و  چهارتصاویر ماهواره اي فوق که در سه مرحله قبل، 
که عملیات آبخوانداري در منطقه موسیان باعث افزایش سطح اراضی کشاورزي، افزایش سطوح فضاي سبز و تفرجگاهی، افزایش 

توجه به برداشت  امار و اطالعات ماهانه سطح  نگارنده با. شده است..... یطی و حپوشش گیاهان مرتعی، ایجاد تغییرات گسترده زیست م
هاي پیزومتري منطقه، برداشت ساالنه تغییرات پوشش گیاهی و جنگلی عرصه و حضور مداوم در ایستگاه پخش سیالب ایستابی چاه

لف زیست محیطی، دست آمده فراتر از موضوع این تحقیق است و باید جنبه هاي مخت هآبخوانداري موسیان معتقد است آثار و نتایج ب
  .  مورد تحقیق و مدائقه قرارگیرد.....حیات وحش، پوشش گیاهی و جنگلی، اثرات اقتصادي، ماندگاري و بیالن مثبت جمعیت روستایی و 

  
  بحث 

و  کنترل- 1: ترین نتایج اقتصادي طرح پخش سیالب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح به ترتیب اهمیت عبارتند ازمهم
          افزایش میزان آبدهی چاههاي کشاورزي - 2هاي ارتباطی، منازل مسکونی و مزارع کشاورزي  جلوگیري از خسارات سیل به راه

افزایش  -6افزایش سطح اراضی مرتعی روستا  - 5افزایش مناطق تفرجگاهی براي روستا  – 4افزایش فضاي سبز و مناطق جنگلی  -3
هاي محققینی چون  نتایج  این طرح با نتایج طرح.  افزایش سطح اراضی کشاورزي روستا - 7تعداد چاههاي آب کشاورزي منطقه 

افزایش ) 1376،  بختیار(هاي کشاورزي، کنترل و مهار سیالب، افزایش سطح زیر کشت،  ، افزایش میزان آبدهی چاه)1376(ي اسد بنی
افزایش درآمد، ) 1377، حبیبی(کنترل و مهار سیالب، افزایش سطح زیر کشت، ) 1376، رحمتی(ها، افزایش سطح زیر کشت، چاه

افزایش ) 1380، کریم زادگان(افزایش درآمد، ) 1379،  صابري(افزایش سطح زیر کشت و افزایش علوفه تولیدي، ) 1378، خوبفکر(
افزایش سطح زیر کشت و افزایش درآمد، ) 1990، نمحبوب حسی(کنترل و مهار سیالب، افزایش منابع آبی، ) 1382، کرمی(درآمد، 

)Singh ،1995 (،افزایش سطح زیر کشت و افزایش علوفه تولیدي )Satterlund ،1996 ( افزایش سطح زیر کشت و افزایش علوفه
شامل  بررسی نکاتی که در تحقیقات پیشین مغفول مانده و در این تحقیق مورد مدائقه قرار گرفته است، . تولیدي، همخوانی دارد

همبستگی بین ارزیابی کلی روستاییان از طرح و متغیرهاي توضیحی دموگرافی جمعیت، متغیرهاي محیطی ایستگاه و روستاها، 
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داري بین ارزیابی کلی  از دیگر نتایج این تحقیق وجود همبستگی مثبت و معنی. استمتغیرهاي اقتصادي و فرهنگی روستاییان 
این رابطه . است درصد 95رهاي توضیحی درآمد کل خانوار، تعداد دام خانوار و بعد خانوار در سطح اطمینان روستاییان از طرح و  متغی

  .است درصد 95براي متغیرهاي میزان جمعیت روستا، میزان اراضی آبی و دیم مثبت و غیر معنی دار در سطح اطمینان 
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