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  چكیده
سنجش جهت ه استان مازندران، متغیرهای اساسی برای ارزیابی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز ساحلی بهشهر ـ گلوگا

 نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق شاملاز این پژوهش  .عوامل اجتماعی ـ اقتصادی استخراج شد 

نتایج نشانگر اینستکه اجرای طرح های  است. ها از نوع پیمایشی و چگونگی تحلیل از نوع تحلیل توصیفیآوری دادهجمع

الوه , عآبخیزنشینانبه منظور بهبود معیشت و اقتصاد  و آبخوانداری و سامانه های سطوح آبگیر باران در کشور زداریآبخی

های گردشگری، توسعه زراعت چوب، اقدام برای کشت از ابزارهایی چون همکاری در طرح، بر اجرای زیر پروژه های خاص

که از منظر ی خرد روستایی استفاده نموده است های اعتبارهای مثمر و همکاری در تأسیس و تقویت صندوقنهال

بیشترین رتبه را در بین دیگر اقدامات کسب  ) عملیات بیولوژیک آبخیزداری ( های مثمرپاسخگویان، توسعه کشت نهال

 .اقدامات آبخیزداری توانسته است بخش قابل توجهی از بروز سیالب را کنترل کند همچنین نموده است.

 

 

 سامانه های سطوح آبگیر، داری آبخیز اقتصادی و اجتماعی، پروژه های ،شاخصاثربخشی،  كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
تواند امنیت غذایی، اشتغال و کاهش ها قرار گرفته است، حفاظت از منابع پایه میاز آنجایی که منابع طبیعی در ید انسان

های آبخیز با توجه به نقش محوری در اقدامات منابع طبیعی مین اساس، حوزه(. بر ه1311کریمی، فقر را بدنبال داشته باشد )

به مثابه یک واحد کاربردی برای مطالعات، اقدام و ارزیابی منابع پایه و شرایط اقتصادی و اجتماعی آبخیزنشینان شناخته 

آبخیز که به نوعی زیربنای توسعه  های. در مسئله مدیریت یکپارچه حوزه(1311 کردی ؛1310همکاران، و  سلطانیشود )می

ترین اجزای ( ضرورت توجه به جامعه، به عنوان یکی از اصلی1317و همکاران،  جمشیدیانشود )پایدار هر کشور تلقی می

های انجام شده گذاریتوانند از سرمایههای آبخیز که میهای محیطی و مسائل مربوط به حوزهسازگان در مدیریت بحرانبوم

 (.2003و همکاران،  روشنیکند )ین منافع را کسب نمایند، برجسته میبیشتر
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از اهمیت باالیی برخوردار  هاهای آبخیز، ارزیابی میزان تأثیرگذاری آنبر بودن اقدامات آبخیزداری در حوزهباتوجه به هزینه

قتصادی و اجتماعی در پایداری نظام ( و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران شناخت عوامل ا2010و همکاران،  است )یوشیکاوا

 (. 1310همکاران، و  سلطانیبرداری از منابع طبیعی مؤثر است )بهره

توان مهاجرت، ایجاد و توسعه اشتغال، مشارکت، ارتقاء از عوامل اجتماعی و اقتصادی جهت ارزیابی اقدامات آبخیزداری می

(. در همین راستا باتوجه به مطالعات پیشین، برای ارزیابی اقدامات 1313و همکاران،  کاویاندرآمد و بهبود معیشت را نام برد )

اساسی آبخیزداری از لحاظ متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی در حوزه آبخیز ساحلی بهشهر ـ گلوگاه استان مازندران، متغیرهای 

متغیر  -2متغیر مشارکت  -1: که عبارتند از سنجش عوامل اجتماعی ـ اقتصادی استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت

 متغیر ایجاد و توسعه اشتغال -4متغیر ارتقاء درآمد و بهبود معیشت  -3مهاجرت 

 

 مواد و روش ها: -2
 معرفی منطقه:

هزار نفر بر اساس  161جمعیتی بالغ بر دارای واحد کاری )زیر حوزه(  11حوزه آبخیز ساحلی بهشهر ـ گلوگاه با 

توان این حوزه را به دو نیمه تقسیم نمود. نیمه شمالی آن نقاط جمعیتی و می .باشدمی 1311 سرشماری نفوس و مسکن سال

 63/21106درصد منطقه جنگلی است که مساحت آن برابر  01/66کاربری کشاورزی و نیمه جنوبی آن جنگلی است. در حدود 

های غیرجنگلی از جمله مسکونی، کشاورزی، ربریهکتار( از منطقه نیز کا 66/11226درصد ) 11/33باشد. در حدود هکتار می

های حوزه دارای طرح کلیه جنگل باشد.متر می 1620تا  0باغ، معدن و اکوتوریسم دارد. محدوده ارتفاعی حوزه حدوداً از 

 های جنگلداری درجنگلداری هستند و تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی مازندران ـ ساری هستند. در غالب این طرح

اند. در این کاری شدهدرصد( حوزه، جنگل 20/10هکتار ) 21/3361به بعد در حدود  1370های اخیر به خصوص از سال سال

های گذشته مردم برای امرار معاش از مناطق جنگلی استفاده نموده، که این حوزه مانند سایر مناطق جنگلی شمال از زمان

گیاهی این حوزه به و کاهش پتانسیل رویشی مناطق جنگلی گردیده است. پوشش ها در اکثر مواقع موجب تخریببرداریبهره

 دست و همجواری با مناطق مسکونی، دستخوش تغییرات زیادی شده است. دلیل واقع شدن در مناطق پایین

 

 

 

 

 

 

نمودار روش انجام كار -(1)نمودار  

 

 

و اقتصادی های اجتماعیری به لحاظ شاخصارزیابی عملكرد اقدامات آبخیزدا گام اول  

 روش پژوهش:           

، از نظر کاربردیاز نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی، از نظر هدف از نوع تحقیقات 

گونگی تحلیل از نوع تحلیل چو  ها از نوع پیمایشی و مطالعه موردیآوری دادهچگونگی جمع

 توصیفی

 

داده:آوری ابزار جمع  

 ای و اسنادی،مطالعات کتابخانه

و مصاحبه و مشاهده پرسشنامه  

 ارائه راهبرد گام دوم
 

 
بهشهر ـ گلوگاه استان مازندران یساحل زیدر حوزه آبخ یزداریارائه راهبرد بهبود اقدامات آبخ           
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 گیریحجم نمونه و روش نمونه

ن برآورد گردید. بدین ترتیب که در ابتدا، میزان انحراف معیار یکی از صفات شاخص حجم نمونه بر اساس آماره کوکرا

محاسبه شد و با قرارگیری در آماره کوکران، حجم نمونه بدست آورده شد. با توجه به شرایط جامعه و به منظور به حداکثر 

د و اجرا گردید. براین اساس، حجم نمونه ای متناسب با حجم انتخاب شگیری تصادفی طبقهرساندن میزان دقت، روش نمونه

 در نظر گرفته شد. 100

 : حالت برابر است با نیفرمول کوکران در ا

 
 ن:در آ که

1/0:d 

0/5:p=q 

16/1:z 

11187:N 

 

 ها:ابزار گردآوری داده

رای تجزیه و تحلیل پدیده تواند اطالعات مورد نیاز را بها میگیری، ابزاری است که ارزیاب به یاری آنابزار سنجش و اندازه

مورد مطالعه و در انتها کشف حقیقت، گردآوری و ثبت نماید. در ارزیابی حاضر از دو نوع روش اسنادی و میدانی برای گردآوری 

 .اطالعات استفاده شده است

 :) روش تحقیق (  مراحل اجرایی انجام كار

 ررسی )تنظیم شاخص(های مورد بای و اسنادی جهت تحلیل شاخصـ بررسی کتابخانه

های اجتماعی ـ اقتصادی در حوزه آبخیز ساحلی بهشهر ـ گلوگاه استان ـ بررسی وضعیت اقدامات آبخیزداری به لحاظ شاخص

 مازندران )تحلیل وضعیت(

ی و ـ ارائه راهبردهای بهبود اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز ساحلی بهشهر ـ گلوگاه استان مازندران )مطالعه استنباط

 گیری(نتیجه

 

 یافته ها و تحلیل :  -3
ها های آبخیزداری با توجه به پژوهشترین متغیرهای مؤثر بر نیازسنجی، تحلیل، پردازش، اجرا و ارزیابی پروژهیکی از مهم

 علم آبخیزداری، متغیرهای اجتماعی و اقتصادی است.  و اعتقاد صاحبان نظر در شاخه

( و 1در جداول شماره )های آبخیزنشینان هایی مطرح گردید که شرح پاسخهای رو در رو، پرسشبا ابزار پرسشنامه و مصاحبه

 ارائه گردید. (2)

 

درصد دستیابی به نتایج مورد انتظار -(1)جدول  
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رل پیشگیری و كنت

 سیل

حفاظت و 

 برداری از منابعبهره

 آب

حفاظت خاک و 

كنترل فرسایش 

 خاک

بهبود وضعیت 

 معیشت ساكنین

هش مهاجرت به كا

 شهر

4/10 بلی  7/66  1/13  63 7/46  

6/1 خیر  3/33  1/6  34 3/13  

 1 4 2 3 1 رتبه

 

 

های مردمی از اقدامات آبخیزداریبندی درخواسترتبه  -(2)جدول  

 

 های مكانیكیپروژه

ای( كنترل )سازه

 سیل

 حفاظت و قرق
 های بیولوژیکپروژه

كاری مثمر()نهال  

كاری های جنگلطرح

كاری غیرمثمر(نهال)  

داری های مرتعطرح

 )مدیریت مراتع(

1/77 11 17 16 11 موافقان  

2/22 11 13 14 2 مخالفان  

 1 4 2 3 1 رتبه

 

تواند دارای تبعاتی نیز باشد، از آبخیزنشینان ـ باتوجه به اینکه هر اقدامی به منظور حفاظت و بهبود شرایط حوزه آبخیز می

درصد پاسخگویان معتقد بودند که اقدامات آبخیزداری ضرر و  4/10پرسش قرار گرفت. براساس نتایج، حوزه این موضوع مورد 

درصد افراد معتقد بودند نوع آسیب  2/14درصد آنان مخالف این موضوع بودند. در همین راستا،  6/11زیانی نداشته است و 

 ت.درصد اجتماعی اس 1/11وارده از اقدامات آبخیزداری، اقتصادی و 

های آبخیزداری باعث کاهش مهاجرت به شهرها مؤثر بوده است و  طرحدر بهتر شدن وضع اقتصادی ما  ی آبخیزداریهاطرح

جدول  های بعدی قرار گرفتند.به شهرها شده است به ترتیب در رتبه های آبخیزداری باعث کاهش مهاجرتطرح شده است.

 (3شماره )

 

نطباق اقدامات آبخیزداری با اهدافهای ابندی گویهرتبه  -(3)جدول   
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07/4 های آبخیزداری منجر به کاهش خسارت ناشی از سیل شده است.طرح  011/1  21/0  1 

11/3 های آبخیزداری باعث کاهش جاری شدن سیل شده است.طرح  112/1  21/0  2 

11/3 منطبق است. با نیازهای روستائیانهای آبخیزداری و طرح هابرنامه  201/1  37/0  3 

12/2 مؤثر بوده است.در بهتر شدن وضع اقتصادی ما  ی آبخیزداریهاطرح  011/1  31/0  4 
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71/2 های آبخیزداری باعث کاهش مهاجرت به شهرها شده است.طرح  111/0  31/0  1 

 

 گیرینتیجه -4
منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور بهبود معیشت و اقتصاد آبخیزنشینان از ابزارهایی چون  شان دهنده اینستکهنتایج ن

های مثمر و همکاری در تأسیس و های گردشگری، توسعه زراعت چوب، اقدام برای کشت نهالو تسهیل در طرحهمکاری 

های مثمر بیشترین که از منظر پاسخگویان، توسعه کشت نهالهای اعتباری خرد روستایی استفاده نموده است تقویت صندوق

های گردشگری، توسعه زراعت چوب و رتبه را در بین دیگر اقدامات کسب نموده است. همچنین، همکاری و تسهیل در طرح

 های بعدی قرار گرفتند.های  خرد روستایی به ترتیب در رتبهتأسیس و تقویت صندوق

شماره  لهای انطباق اقدامات آبخیزداری با اهداف، به ترتیب در جداوبندی گویه، رتبههای مشارکت نتایج رتبه بندی گویهـ 

 شده است. ذکر (1) و( 4)

 

های مشاركتبندی گویهرتبه  -(4)جدول  
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41/2 ؟نمودیدزداری کمک آبخی هایسازهداری از در نگه ا چه میزانت  207/1  100/0  1 

تشویق و راهنمایی های آبخیزداری، کارشناسان با تا چه میزان در اجرای پروژه

 اند؟گرفتههای آبخیزداری کمک مردم روستا جهت مشارکت در طرح
21/2  114/0  40/0  2 

های آبخیزداری از دانش بومی تا چه میزان کارشناسان در اجرای پروژه

 تائیان استفاده نمودند؟روس
06/2  034/1  101/0  3 

آموزش الزم را برای حفاظت  های آبخیزداری، تا چه میزان بعد از اجرای پروژه

 دریافت کردید؟ روستا آبخیزداری هایسازه از
11/1  123/0  46/0  4 

کمک یدی و کارگری های آبخیزداری، از تا چه میزان در اجرای پروژه

 ه شده است؟روستائیان استفاد
11/1  111/0  103/0  1 

های آبخیزداری، از کمک مالی روستائیان استفاده تا چه میزان در اجرای پروژه

 شده است؟
64/1  111/0  41/0  6 

 

 

های انطباق اقدامات آبخیزداری با اهدافبندی گویهرتبه -(5)جدول   
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07/4 های آبخیزداری منجر به کاهش خسارت ناشی از سیل شده است.طرح   011/1  21/0  1 
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11/3 های آبخیزداری باعث کاهش جاری شدن سیل شده است.طرح  112/1  21/0  2 

11/3 منطبق است. با نیازهای روستائیانهای آبخیزداری و طرح هابرنامه  201/1  37/0  3 

12/2 مؤثر بوده است.در بهتر شدن وضع اقتصادی ما  زداریی آبخیهاطرح  011/1  31/0  4 

71/2 های آبخیزداری باعث کاهش مهاجرت به شهرها شده است.طرح  111/0  31/0  1 

 
 

ـ رشد توان اقتصادی و بهبود معیشت آبخیزنشینان به ویژه ساکنین مناطق روستایی، در کنار افزایش مهاجرت معکوس و 

تواند زمینه مشارکت مردمی در اقدامات آبخیزداری و کاهش محیطی برای تامین معاش، مین اقدام مخرب زیستکاهش امکا

توانست در راستای تحقق این مهم باشد از های دولتی را منجرب شود. بر همین اساس، اقدامات مؤثری که میهزینه

های ر گرفت. طبق نظر ایشان، اقدام برای توسعه کشت نهالآبخیزنشینان حوزه آبخیز ساحلی بهشهر ـ گلوگاه مورد سوال قرا

های مثمر، حائز رتبه نخست اقدامات آبخیزداری در این مسئله شد. ذکر این نکته مهم است که باتوجه به نتایج، کشت نهال

ه به لحاظ اقبال مردمی مثمر چه به لحاظ اقدامات انجام شده آبخیزداری، چه به لحاظ بازدهی باال در حوزه از منظر اهالی و چ

 دارای رتبه اول است.

تر از سطح متوسط است. های متغیر مشارکت نشان داد، مشارکت در مجموع دارای میانگینی پایینبندی گویهنتایج رتبه

درنتیجه، جدای از مشارکت پایین مالی و یدی مردم، اراده کمی در جلب مشارکت فکری و دانشی مردم از طرف دولت وجود 

 های آبخیزداری از جانب دستگاه مربوطه صورت نپذیرفت.شته است و نیز اقدام آموزشی مناسبی در موضوع فعالیتدا
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Abstract  
To evaluate watershed management measures in the coastal watershed of Behshahr-

Gulogah, Mazandaran province, basic variables were extracted to measure socio-

economic factors. This research is an applied research in terms of purpose and the 

research method includes data collection from survey type and how to analyze from 

descriptive analysis. The results show that the implementation of watershed management 

and aquifer management systems and rainwater catchment systems in the country to 

improve the livelihood and economy of watershed residents, in addition to the 

implementation of special sub-projects, tools such as cooperation in tourism projects, 

development of timber, cultivation It has used fruitful seedlings and cooperation in 

establishing and strengthening rural micro-credit funds, which from the respondents' 

point of view, the development of fruitful seedling cultivation (biological watershed 

management operations) has gained the highest rank among other measures. Watershed 

management measures have also been able to control a significant portion of floods. 

 

Key words: Effectiveness, indicators, economic and social, watershed management projects, 

catchment surface systems 
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