
 

آبخوان دهلران از دید روستاییان  ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادي طرحهاي پخش سیالب بر
  حاشیه طرح

  
 ایالم طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز علمی هیات عضو.رضایی جعفر

 آبخیزداري و خاك حفاظت پژوهشکده علمی هیات عضو .باقریان رضا
  ایالم طبیعی منابع و شاورزيک تحقیقات مرکز ارشد کارشناس.صیدزاده حیدر

  :چکیده
زمانی می توان در مورد راندمان و اثر بخشی طرح هاي پخش سیالب بر آبخوان قضاوت صحیحی داشت که بتوان عالوه بر 

لذا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی . ارزیابی فنی، این طرح ها را با شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار داد
 .ت اجتماعی و اقتصادي طرح پخش سیالب بر آبخوان دهلران ازدید روستاییان ساکن در حاشیه  آن انجام شده استاثرا

خانوار بوده که از  80جامعه آماري تحقیق شامل روستاییان ساکن در حاشیه طرح آبخوان دهلران  و حجم نمونه  نیز شامل 
ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده است که روایی و پایایی آن . بین جامعه آماري فوق بصورت تصادفی انتخاب شده اند

نتایج تحقیق نشان می دهد  که ارزیابی . به ترتیب با روشهاي اعتبار محتوا و ضریب آلفاي کرونباخ بررسی شده است
 نیمهمتر. است ساکنین روستاهاي حاشیه از اجراي طرحهاي پخش سیالب بر آبخوان مثبت ودر حد متوسط به باال بوده

 لیاز خسارات س يریکنترل و جلوگ: طرح عبارتند از هیحاش انییروستا دیبر آبخوان دهلران از د البیطرح پخش س جینتا
سبز و  يافزایش فضا ،افزایش میزان آبدهی چاههاي کشاورزي  ي،و مزارع کشاورز ی، منازل مسکون یارتباط يبه راهها

افزایش تعداد چاههاي آب  ،مرتعی روستا  یسطح اراض شیافزا ، ي مردمبرا یاهتفرجگ مناطق شافزای ، یمناطق جنگل
  .کشاورزي روستا یافزایش سطح اراضو  کشاورزي منطقه 
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  مقدمه
در دهه هاي اخیر معیارهاي . آن کشور می باشد یکی از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر کشور اجراي طرحهاي عمرانی در

با توجه به رشد روز افزون پروژه ها بهره . مختلفی جهت ارزیابی موفقیت پروژه هاي عمرانی مورد توجه قرار گرفته است
تناب گیري از سیستم هاي گوناگون ارزیابی در کشور ما با توجه به ویژگیهاي ماهوي و معیارهاي ارزیابی موفقیت پروژه اج

بررسی هریک از عوامل ذیربط در طول عمر مفید پروژه از زمان شروع تا پایان می تواند تاثیر عوامل . ناپذیر بنظر می رسد
  .مختلف را در طول اجراي پروژه هاي مورد نظر مشخص نماید

  :اهمیت و ضرورت تحقیق
کشاورزي اجرا شده است که هدف اساسی طی سالهاي گذشته پروژه هاي متعددي در حوزه هاي آبخیز کشور توسط جهاد 

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

عالوه بر این، این . ، بهبود پوشش گیاهی و افزایش تولید مراتع اشاره کردیبها و تغذیه سفره هاي آب زیر زمینمهار سیال
پروژه منجر به بهبود خاك و کاهش فرسایش شده و اثرات مثبتی در سطح زیر کشت داشته و با تغذیه قنوات و چاههاي 

با این همه، زمانی می توان در مورد راندمان و اثر . ی شودمنطقه موجب افزایش آب در دسترس براي مصارف کشاورزي م
بخشی این پروژه ها قضاوت صحیحی داشت که بتوان عالوه بر ارزیابی فنی، آن را با در نظر گرفتن شاخصهاي اقتصادي و 

بعنوان سرمایه هاي لذا بررسی تاثیر این پروژه ها از دید مردم روستاهاي حاشیه طرح . اجتماعی  نیز موردارزیابی قرار داد
اجتماعی کشور ضرورت دارد تا مشخص گردد که اجراي این پروژه ها  تا چه اندازه در راستاي توسعه منطقه و نیز نیازهاي 

از این رو این تحقیق با هدف   .مردم محلی طراحی و اجرا شده است و تا چه حد رضایت خاطر آنها را فراهم نموده است
قتصادي طرحهاي پخش سیالب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان ساکن در حاشیه طرح به اجرا ارزیابی اثرات اجتماعی ا

  .در آمده است تا ضمن تعیین نوع و میزان اثرات اجتماعی اقتصادي طرح، عوامل موثر بر این ارزیابی را نیز مشخص نماید

  اهداف تحقیق
د ساکنین روستاهاي حاشیه طرح و نقش عوامل مختلف در این طرح با هدف عمومی ارزیابی اثرات طرح آبخوان از دی

  :ارزیابی مردم به مرحله اجرا گذاشته شده است و اهداف اختصاصی آن بشرح زیر می باشد
 تعیین نوع و میزان اثرات طرح پخش سیالب بر آبخوان دهلران ازدید ساکنین روستاهاي حاشیه طرح

 حیطی ساکنین روستاهاي حاشیه طرحبررسی و تعیین مشخصات اقتصادي، اجتماعی و م
 بررسی وتعیین نقش عوامل دموگرافیک در ارزیابی اثرات طرح آبخوان دهلران از نظرروستاییان

 بررسی و تعیین نقش عوامل محیطی در ارزیابی اثرات طرح آبخوان دهلران از نظرروستاییان
 عوامل مختلف بررسی و تعیین تفاوتهاي ارزیابی طرح از نظر روستاییان بر اساس 

  سوابق تحقیق
هاي آبخیزداري و آبخوانداري عالوه بر مطالعات خارجی، مطالعات و  در زمینه ارزیابی اثرات اقتصادي و اجتماعی طرح

اکثر تحقیقات مربوط به اثرات . رفته استگهاي اخیر توسط محققین داخل کشور صورت  طی سال هاي جامعی نیز بررسی



 

بخوان در طی سالهاي اخیربه روش کیفی وروشهاي آماري توصیفی انجام شده است  که  به اقتصادي و اجتماعی طرح آ
  .  رددگ ها و نتایج حاصل از آنها بصورت مختصر اشاره می بعضی از این بررسی

  سوابق تحقیق در داخل
در استان کرمان بر یک بم ردر تحقیق خود با عنوان بررسی و مطالعه تأثیر طرح آبخوانداري آب با )1376(بنی اسدي -

هکتار انجام شده  500وي که در مساحت  ، بر اساس یافته هاي وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنین منطقه پرداخته است
اجتماعی و فرهنگی منطقه داراي اثرات فراوانی بوده است، ذخیره سازي آب از طریق  - این طرح بر وضعیت اقتصادي  ،است

هاي شن و جلوگیري از سیل از جمله  تحوالتی بوده است که  حت االرضی و مهار طوفانپخش سیالب،افزایش میزان آب ت
هاي پخش سیالب تأثیر بسزائی در افزایش  بطوریکه سیستم. بر ساختار اقتصادي و کشاورزي منطقه اثر گذاشته است

هکتار  500ست طرح هاي پائین دست طرح داشته است و سطح زیر کشت در روستاهاي پائین د چاه و آبدهی قنوات
همچنین با  ،اجراي طرح موجب شده است که بسیاري از اهالی روستاهاي منطقه مشغول به کار شوند. افزایش یافته است

  . اجراي طرح میزان مهاجرت از روستا هاي منطقه به طور کامالً محسوسی کاهش پیدا کرده است
هزینه طرح پخش سیالب در استان سیستان و  –فایده به و تحلیلزتج "اي تحت عنوان مطالعه در )1379(صابري -

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

   .پذیر و سودآور تشخیص داده است فوق را توجیه
بررسی اثرات پروره هاي عمرانی زیربنایی جهاد سازندگی استان فارس  "در تحقیقی که تحت عنوان) 1379(موسوي حقیقی

ر بر ارتقاء شاخص توسعه انسانی انجام داده است به بررسی اثرات پروژه هاي عمرانی بر تغییرات شاخص توسعه انسانی د
این اثرات را  1372و  1376دراین تحقیق وي با استفاده از اطالعات دو مقطع زمانی . روستاهاي استان فارس پرداخته است

بر اساس یافته هاي این تحقیق اجراي پروژه هاي عمرانی تاثیر بسزایی دررشد شاخص توسعه . اندازه گیري کرده است
نمونه این ( وریکه رشد شاخص توسعه انسانی در روستاهاي استان فارس انسانی در مناطق محروم روستایی داشته است بط

درصد و  7.84برابر با ) 1372تا  1367(سال 5که پروژه هاي عمرانی زیربنایی در آنها اجرا شده است در طول ) تحقیق
سال بوده  5د در طول درص 4.2درصد بوده است در حالیکه در روستاهاي کنترل این مقدار برابر با  1.57بعبارتی ساالنه 

الزم به ذکر است که رشد شاخص توسعه انسانی کشور در طی این . درصد رشد داشته است 84است که بعبارتی ساالنه 
  . درصد بوده است 54درصد و رشد ساالنه کشوردر طی این سالها حدود  3.7سالها برابر با 

یین ارزش اقتصادي مواهب زیست محیطی احیا دشت تع "در رساله دکتري خود تحت عنوان )1380(. زادگان کریم  
به بررسی ضمن بررسی بر روي ابعاد زیست محیطی طرح و ارزش اقتصادي طرح   "از طریق پخش سیالب گربایگان فسا

نهایت با اضافه کردن منافع غیر بازاري نتیجه گرفته است که طرح فوق صد در  منافع غیر بازاري طرح مذکور پرداخته و در
   .ود آور میباشدصد س

ضمن  "در بررسی خود تحت عنوان اثرات آبخوان کوهدشت بر وضعیت اقتصادي اجتماعی ساکنین حوزه) 1382( کرمی  -
تاکید بر عامل آگاهی در میزان مشارکت و نگرش مثبت نسبت  به اهمیت  طرح و کارکرد آن در نگهداري وبهره برداري از 

وي همچنین یاد آور می . درصد مردم با مفاهیم و مصادیق آبخوانداري آشنا هستند 63.7آنها، به این نتیجه رسیده است که 
نتایج این تحقیق همچنین نشان داده . درصد مردم نقش آبخوانداري را در کاهش بروز سیل موثر می دانند 79.7شود که 
رح آبخوان را خیلی زیاد مفید می درصد مردم ط 64.4درصد مردم از فعالیتهاي آبخوانداري راضی بوده و  56.4است که 



 

درصد مردم اجراي این طرح را در افزایش منابع آبی منطقه موثر   33.7این بررسی همچنین نشان داده است که . دانند
  .دانسته اند

ژه هاي عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی   بررسی اثرات پرو "در تحقیقی که تحت عنوان)1383(لهسایی زاده و همکاران 
انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که تفاوت معناداري بین روستاهاي تجربی و کنترل به لحاظ شاخص   "ستان فارسا

 95فرضیه را در این تحقیق مورد آزمون قرار داده اند که پنج مورد آن در سطح اطمینان  6آنها . هاي رفاهی وجود دارد
شاخص وسایل  -شاخص درآمد -نها شامل تسهیالت و امکانات زندگی درروستافرضیات آ. درصد مورد تایید قرار گرفته است

دارا بودن ادوات سرمایه اي ودارایی و شاخص رضایتمندي از زندگی بوده   -شاخص تسهیالت محل سکونت خانوار -زندگی
  . است که بجز مورد دوم بقیه موارد تایید شده است

  سوابق تحقیق در خارج
اثرات توسعه اي زیر ساختهاي روستایی در  "درتحقیقی تحت عنوان)  1990( رئیس الدینمحبوب حسین و احمد  -

که با هدف بررسی چکونگی تاثیر فعالیتهاي زیر ساختی برروي افزایش درآمد و کاهش فقر در یک اقتصاد در  "بنگالدش
ی می تواندبا افزایش درآمد به روش غیر حال توسعه انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که توسعه زیر ساختهاي روستای

یافته هاي این تحقیق نشان داده است که قیمتهاي کود شیمیایی درروستاهاي با . مستقیم برروي کاهش فقر موثر باشند
درصد پایین تر از قیمت آن درروستاهاي با زیر ساخت بدتر است، همچنین نرخ مزد درروستاهاي با  14زیر ساختهاي بهتر، 

همچنین تولید محصوالت کشاورزي درروستاهاي . درصد باالتر از روستاهاي با زیر ساخت بدتر است 12ختهاي بهتر، زیر سا
درصد باالتر از روستاهاي توسعه  32با زیر ساخت بهتر به لحاظ بهبود در وضعیت تکنولوزي و بهره وري باالتر اقتصادي، 

کارایی باالتري در تخصیص منابع با توجه به هزینه ها و ارزش تولیدات  کشاورزان درروستاهاي توسعه یافته از. نیافته بود
و در کل تولیدات کشاورزان درروستاهاي توسعه یافته با میزان برابر استفاده از نیروي کار و ) درصد 8حدود ( برخوردار بودند
نشان داد که گسترش فعالیتهاي زیر این تحقیق همچنین . درصد باالتر از روستاهاي توسعه نیافته بود 24کود شیمیایی، 

ساختی باعث افزایش اندازه بازار کار مزد بگیري شده است، بطوریکه تعداد روزهاي استخدام نیروي کار درروستاهاي توسعه 
مسئله مهمتر تاثیر غیر مستقیم زیر ساخت ها برروي میزان مزد . درصد بیشتر از روستاهاي کمتر توسعه یافته بود77یافته 
 . درصد بیشتر از روستاهاي توسعه نیافته بوده است 12است، بطوریکه مزد درروستاهاي  توسعه یافته  بوده

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

داده است پس از اجراي طرح آبخیزداري نه تنها محصوالت کشاورزي افزایش یافته است بلکه منابع علوفه اي نیز بهبود 
  .یافته است

تولیدات گیاهی، تحقیقات آبخیزداري خود با محور قرار دادن حفظ محیط زیست و پایدار سازي  رد) 1992( ساترلند -
با تحقیقات خود به این نتیجه  وي. می کنددامی و آب در حوزه هاي آبخیز به توسعه اجتماعی و اقتصادي آبخیزها تأکید 

دمات اقتصادي به آبخیزنشینان و خهاي آبخیزداري که در تطابق با افزایش منطقی تولیدات و ارائه  رسیده است که طرح
نمی توانند طرحی موفق  ،ئین دست و رفع مسائل اجتماعی و احیاء و توسعه آبخیزها نباشدهاي پا رصهعبهره برداران در 

باشد که بایستی در هر  ه تطابق ذکر شده مستلزم عملکرد اقدامات انجام شده میبوي معتقد است دستیابی . قلمداد شوند
  .ران به اجرا درآمده باشدهاي آبخیزنشینان و نیازهاي بهره بردا با توجه به فرهنگ و سنت حوزه آبخیز

به طور کلی از پیشینه تحقیقات فوق می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که تحقیقات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و 
آب و خاك نشان داده است که اجراي طرحهاي منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادي و فرهنگی 



 

ی اقتصادي که می تواند براي مردم منطقه داشته موفقیت آمیز نبوده و دوام چندانی نخواهد منطقه و نیز اثرات اجتماع
لذا در این راستا مجریان طرحها بایستی در کنار عوامل فنی به عوامل اجتماعیو اقتصادي اینگونه طرحها نیز توجه . داشت

و طرح حاضر با این هدف و به جهت ارزیابی اثرات از اینر. نمایند تا سرمایه گذاریهاي انجام شده در طرح به هدر نرود
اجتماعی اقتصادي طرح آبخوان از دید روستائیان به مرحله اجرا در آمده است تا ضمن بررسی اثرات طرح، نوع و میزان آنرا 

  .نیز مشخص نموده و رهنمودهاي الزم را براي اجراي طرحهاي مشابه در آینده ارائه نماید
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نقشه شماره  موقعیت ) 1(
 استان، شهرستان دهلران و ایستگاه پخش سیالب

  مواد و روشها



 

ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه حضوري از . شداست انجامروش هاي پیمایشی و اسنادي ین تحقیق بر اساس ا
ر جامعه آماري حوزه تحقیق بکار گرفته  خانوارهاي عضو نمونه بوده است که پس از آزمون و بررسی اعتبار و روایی آن د

  . شده اند

  جامعه آماري و روش نمونه گیري 
بر روي مخروطه افکنه هاي دشت موسیان در هزار هکتار  5000در سطح   1375در سال  طرح پخش سیالب بر آبخوان

ور مستقیم یا غیر مستقیم تحت روستا در حاشیه این طرح قراردارند که بط 7تعداد . مده استآدر به اجرا شهرستان دهلران
به دلیل . تاثیراین طرح می باشند، ویا اراضی زراعی وباغی ویا مراتع  مورد استفاده آنها در محدوده یا حاشیه طرح قرار دارد

لذا جامعه آماري تحقیق .  صرفه جویی در وقت وهزینه تعدادي از  خانوارهاي هریک ازاین روستاها بعنوان نمونه انتخاب شد
براي تعیین حجم نمونه و روش نمونه .بارت بود از کلیه روستاهاي حاشیه طرح پخش سیالب بر آبخوان در ایستگاه دهلرانع

روستا بود، حجم نمونه از طریق مجري  7گیري با توجه به تعداد کل افراد ساکن در روستاهاي حاشیه طرح آبخوان که 
خانوار بعنوان  80یستگاه کشور محاسبه شده که براي ایستگاه دهلران ا 5محترم ملی طرح و بر اساس فرمول کوکران براي 

نمونه انتخاب و با روش نمونه گیري تصادفی ساده خانوارهاي نمونه از هر روستا  براي تکمیل پرسشنامه انتخاب و با مراجعه 
 . به آنها بصورت حضوري پرسشنامه ها تکمیل شد

  متغیرهاي تحقیق
قیق از مقاالت و گزارشات موجود از ارزیابی هاي طرحهاي آبخیزداري و آبخوانداري بهره گرفته براي تعیین متغیرهاي تح

شده است ولیکن به دلیل کامل نمودن این تحقیق متغیرهاي موثر دیگري نیز با نظر کارشناسان مرتبط با این طرح اضافه 
  :وابسته و مستقل بشرح زیر تعیین گردیدند لذا با عنایت به سابقه تحقیق و نظرات کارشناسی متغیرهاي.  شده است

متغیر وابسته طرح عبارت است از اثرات اقتصادي اجتماعی طرح پخش سیالب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان  - الف
از روستاییان ساکن در ) 2(گزینه اي و در قالب پرسشنامه شماره  5سوال   28ساکن  در حاشیه طرح می باشد که در قالب 

  .یه طرح آبخوان دهلران پرسیده  شدحاش
متغیرهاي مستقل که در واقع براي بررسی عوامل موثر بر ارزیابی مردم و نیز تعیین تفاوتهاي ارزیابی از طرح گنجانده  - ب

  .شده اند بشرح زیر می با شند
  )1پرسشنامه (مشخصات  محیط طبیعی روستاهاي واقع در حاشیه طرح  

 )3پرسشنامه (یان ساکن در حاشیه طرح مشخصات دموگرافیک روستائ

  تکنیک جمع آوري اطالعات وابزار سنجش
به لحاظ نوع روش ومطالعه و تنوع وتعدد متغیرهاي مورد تحقیق و گردآوري اطالعاتی در باب واقعیت هاي ذهنی، نگرش 

نظر سنجی  Structured questionnaire) (ها، رفتارها و انتظارات جامعه روستایی از تکنیک پرسشنامه ساختار یافته 
جهت بررسی اعتبار پرسشنامه  قبل از جمع آوري اطالعات، روایی واعتبار پرسشنامه تست شد، بدین صورت که. استفاده شد

از نظرات کارشناسان با تجربه و آشنا با طرح آبخوانداري استفاده شد تا بتوان  با گنجاندن مقیاسهاي صحیح اثر بخشی طرح 
مقیاس ها وشاخص ها از آزمون آلفاي ) (Reliabilityهمچنین جهت محاسبه پایایی . ستی اندازه گیري کردآبخوان را بدر

با توجه به اینکه در رشته هاي علوم اجتماعی چنانچه این ضریب . درصد بدست آمد 86کرونباخ استفاده گردید که عدد 



 

ه می گیریم که سواالت گنجانده شده براي ارزیابی طرح درصد باشد داده ها قابل قبول تلقی می شوند لذا نتیج 70باالي 
  ). 2002.دونالد و همکاران (مناسب واز روایی کامل برخوردار بوده است 

  

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

  :لی داده ها شناسایی و برطرف گردد و سپس مراحل زیر براي تجزیه وتحلیل داده ها مورد استفاده  قرار گرفتاحتما
تعریف و داده هاي جمع آوري شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه  SPSSدر مرحله اول کلیه متغیرها در محیط نرم افزار 

د ها و نیز همگن بودن واریانس داده ها که دو پیش شرط اجراي شد و سپس آزمون هاي الزم از نظر نرمال بودن توزیع دا
 .روشهاي آماري استنباطی می باشند بر روي متغیرهاي وابسته و مستقل انجام شد

محاسبه و خصوصیات و ویژگیهاي اقتصادي و اجتماعی ) Statistics Descriptive( در مرحله بعد آمارهاي توصیفی
  . صیفی اثرات طرح آبخوان در قالب جداول تهیه شدجامعه آماري و نیز ارزیابی تو

  ) ANOVA( در این مرحله براي تعیین تفاوت هاي ارزیابی از دید پاسخگویان از روشهاي آماري آنالیز واریانس 
تفاوت میانگین در بین گروههاي مختلف پاسخگویان  میانگینهاي متغیرها با هم مقایسه شده و از طریق آزمونهاي آماري

 .و سپس تحلیلهاي الزم براساس این تفاوتها صورت گرفت سبه و تست شدمحا
بنابراین با محاسبات آماري فوق نتایج ویافته هاي طرح از نظر نوع ومیزان اثرات طرح آبخوان از نظر روستائیان با توجه به 

رد پاسخگوبه هریک از سواالت بدین صورت که با جمع بندي نمرات داده شده هر ف. متغیرهاي مورد نظر تجزیه وتحلیل شد
 –خوب  –خیلی خوب ( سطح  5پرسشنامه که برگرفته از متغیرهاي تحقیق می باشد نتایج کلی طرح از نظر اثر بخشی در 

عالوه براین نظرات روستائیان و رابطه آن با مشخصات دموگرافیک . ارزیابی شد) ضعیف وخیلی ضعیف  –متوسط 
. .. تاي آنان  به تفکیک هرروستا و نیز هر طبقه اجتماعی از نظر درآمد، شغل، سواد، وپاسخگویان و مشخصات محیطی روس

  . نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت



 

  
  موقعیت روستاهاي حاشیه طرح آبخوانداري موسیان)  6( نقشه شماره

  نتایج و یافته هاي پژوهش

  نتایج توصیفی پژوهش - الف

  گویانویژگیهاي اقتصادي و اجتماعی پاسخ
درصد افراد شرکت کننده در این تحقیق بی سواد بودند،  2/21نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که از نظر تحصیالت  

شغل . درصد دیپلم و باالتر بودند 8/38درصد متوسطه و  8/3درصد راهنمایی، حدود 5درصد تحصیالت ابتدایی،  2/31حدود
درصد کارمند بخش  13/ 8درصد کارمند دولت و 5/7حقیق کشاورزي بوده و در این ت ندرصد از شرکت کنند گا 55اصلی 

  ). 6جدول شماره (درصد در سایر مشاغل اشتغال داشتند  8/8درصد شغل آزاد و  5/12خصوصی، حدود 
  توزیع سطح تحصیالت و شغل پاسخگویان مورد مطالعه در پژوهش  – 6جدول شماره 

 درصد  تعداد  متغیرهاي گروهبندي شده
 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 

  



 

 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
ساله در این تحقیق  90ساله تاحداکثر  20سال بوده و از حداقل  7/42در این  تحقیق  نمیانگین سنی شرکت کنند گا

نفر در هر خانوار می باشد که از حداقل یک نفر تا  3/5نتایج همچنین گویاي آن است که بعد خانوارها . شرکت داشتند
 1600000از نظر درآمد، میانگین درآمد کل ماهیانه افراد شرکت کننده در این طرح . ستنفر متغیر بوده ا 15حداکثر 

. هزار تومان در ماه بوده است 500تومان و از شغل دوم  1070000تومان بوده است، میانگین درآمد از شغل اصلی 
 4میانگین اراضی اجاره اي آنها   هکتار و 6/8همچنین نتایج نشان می دهد که میانگین اراضی کشاورزي ملکی پاسخگویان 

نتایج این بررسی نشان می دهد که کشاورزان حاشیه این طرحها . هکتار می باشد واین روستاها فاقد  اراضی باغی بوده اند
جزو خرده مالکان می باشند که خصیصه عمده و اصلی آنها مالکیت کم اراضی می باشد و با اندك اراضی کشاورزي که دارند 

معاش می کنند و لذا در آمد آنها از کشاورزي بسیار کم می باشد و براي امرار معاش مجبورند در فصول غیر کشاورزي  امرار 
خالصه اطالعات توصیفی و ویژگیهاي   8 7جداول شماره .  به کارهاي دیگري مانند کارگري ساختمانی و غیره بپردازند

  .اجتماعی و اقتصادي پاسخگویان را نشان می دهد
  خالصه اطالعات توصیفی پاسخگویان  مورد مطالعه در پژوهش – 7دول شماره ج

  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
  100  0  83/1  7/10  )میلیون ریال(در آمد ماهیانه از شغل اصلی    3
  50  0  5/1  5  )میلیون ریال(در آمد ماهیانه از شغل دوم    4
  120  0  1/2  16  )میلیون ریال(جمع کل در آمد ماهیانه   5
  110  0  2/15  6/8  )هکتار(میزان اراضی کشاورزي ملکی    6
  40  0  7/7  4  )هکتار(میزان اراضی اجاره اي    7
  0  0  0  0  )هکتار( میزان اراضی باغی    8

  ات میدانی تحقیقاطالع: ماخذ 

  نتایج توصیفی ارزیابی اثرات طرح آبخوان
شاخص تعریف شده است که براساس نتایج بدست  28براي ارزیابی اثرات طرح پخش سیالب بر آبخوان از دید روستاییان 

توسط شاخص باالي م 9شاخص، تعداد  28آمده از پرسشنامه هاي تکمیل شده در ایستگاه آبخوانداري دهلران، از مجموع 
 - 2کنترل و جلوگیري از خسارات سیل به راههاي ارتباطی   - 1: ارزیابی شده اند که این شاخصها به ترتیب عبارتند از

 -5افزایش میزان آبدهی چاههاي کشاورزي  -4و باغات  یاراضکاهش خسارات سیل به   -3کاهش خسارات سیل به منازل 



 

 -8افزایش سطح اراضی مرتعی روستا  -7 روستا يبرا یتفرجگاهاطق افزایش من – 6افزایش فضاي سبز و مناطق جنگلی 
بر . بیشترین فراوانی را داشته اند،  کشاورزي روستا یافزایش سطح اراض - 9افزایش تعداد چاههاي آب کشاورزي منطقه 

خش سیالب بر اساس این نتایج جلوگیري از خسارات سیل به منازل مسکونی و اراضی و باغات از مهمترین نتایج طرح پ
بدین ترتیب مشاهده می شود که موضوع کنترل سیل و جلوگیري از تخریب منازل . آبخوان از دید روستاییان بوده است

مسکونی و نیز باغات و راههاي روستایی از مهمترین اثرات مثبت طرح آبخوان از دید روستاییان بوده است که جا دارد 
همچنین بروز اختالفات و درگیري ناشی از اجراي . ه دقت مورد توجه قرار دهندمدیران و مجریان این طرح این مسئله ب

طرح آبخوان بین روستاییان و نیز ارگانهاي دولتی و مجري طرح آبخوان با کمترین فراوانی در رده هاي آخر قرار داشتند که 
کند با همدیگر همکاري می کنند و این موضوع نشان می دهد که مردم در قبال طرحهایی که منافع عمومی را دنبال می 

  . لذا این موضوع نشانگر نوع انسجام و وفاق ملی و منطقه اي براي اجراي این طرح بوده است

  نتایج تحلیلی و استنباطی - ب

  ارزیابی اثرات طرح آبخوان از دید گروههاي مختلف تحصیلی 
براي مقایسه تفاوت . ییان با تحصیالت مختلف  می باشدیکی از اهداف طرح مقایسه تفاوت ارزیابی اثرات طرح از دید روستا

نتایج  ارزیابی طرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروههاي مختلف تحصیلی نیز با توجه به اینکه تعداد گروههاي 
روستاییان  نتایج نشان می دهد که نظرات. گروه بود از روش تحلیل واریانس یکطرفه  استفاده کرده ایم 3تحصیلی بیشتر از 

بطوریکه در جدول . F=0.517, P=0.819 ) ( با تحصیالت مختلف  از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی داري ندارد
گروه .  مالحظه می شود باالترین نمره ارزیابی را روستاییان با تحصیالت دبیرستانی به  طرح آبخوان داده اند  36شماره 

از نظر ارزیابی بعد از گروه دبیرستانی قرار دارد و گروههاي بیسواد ، راهنمایی و ابتدایی  تحصیلی دیپلم و باالتر در رتبه دوم
نتایج آماري ارزیابی اثرات طرح را در بین گروههاي  مختلف  36جدول شماره . بترتیب در رده هاي سوم تا پنجم قرار دارند

  . تحصیلی به تفکیک  نشان می دهد
  بی اثرات طرح آبخوان در بین گروههاي مختلف تحصیلی با استفاده از تحلیل واریانسمقایسه ارزیا -36: جدول شماره

  F P  میانگین  تعداد  گروهها شرح
  :سطح تحصیالت

  بیسواد
  ابتدایی

  راهنمایی
  دبیرستان

  دیپلم وباالتر

  
17  
25  
4  
3  
31  

  
4/56  
9/54  
7/55  

58  
5/57  

819 /  517/0  

  یافته هاي پژوهش: منبع

  د گروههاي مختلف سنیارزیابی طرح از دی
براي . یکی دیگر از اهداف طرح مقایسه تفاوت  ارزیابی اثرات طرح از دید روستاییان با رده هاي سنی مختلف  می باشد

مقایسه تفاوت نتایج  ارزیابی طرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروههاي مختلف سنی نیز با توجه به اینکه تعداد 
نتایج نشان می دهد که نظرات . گروه بود از روش تحلیل واریانس یکطرفه  استفاده کرده ایم 3گروههاي سنی بیشتر از 



 

. F=0.524, P=0.718 ) ( روستاییان با گروههاي سنی مختلف  از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی داري ندارد
ساله  به  طرح  45-55ن با رده سنیمالحظه می شود باالترین نمره ارزیابی را روستاییا 37بطوریکه در جدول شماره 

 55گروه سنی بیشتر از . ساله در رتبه دوم از نظر ارزیابی بعد از گروه  اول قرار دارد 35-45گروه سنی . آبخوان داده اند 
نتایج آماري  37جدول شماره . در رتبه سوم و گروههاي  جوان بترتیب در رده هاي چهارم و پنجم قرار دارند 2/56ساله با 

  . ارزیابی اثرات طرح را در بین گروههاي  مختلف سنی بتفکیک  نشان می دهد
  مقایسه ارزیابی اثرات طرح آبخوان در بین گروههاي مختلف سنی با استفاده از تحلیل واریانس - 37: جدول شماره

  F P  میانگین  تعداد  گروهها شرح
  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

  ارزیابی طرح از دید گروههاي مختلف شغلی
براي مقایسه . یکی دیگر از اهداف طرح مقایسه تفاوت  ارزیابی اثرات طرح از دید روستاییان با مشاغل مختلف  می باشد

روستائیان در بین گروههاي مختلف شغلی نیز با توجه به اینکه تعداد گروههاي  تفاوت نتایج ارزیابی طرح آبخوان از دید
نتایج نشان می دهد که نظرات روستاییان با . گروه بود از روش تحلیل واریانس یکطرفه  استفاده کرده ایم 3شغلی بیشتر از 

بطوریکه در جدول شماره . F=2.341, P=0.049 ) ( شغلهاي مختلف  از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی داري دارد
گروه شغلی . مالحظه می شود باالترین نمره ارزیابی را روستاییانی که کارمند دولت بوده اند به  طرح آبخوان داده اند  38

کشاورزان و نیز کارمندان خصوصی در رده هاي در رتبه دوم و سوم قرار دارند و گروههاي  شغلی آزاد و سایر مشاغل 
نتایج این طرح حاکی از ارزیابی قوي تر کارمندان و کشاورزان نسبت به .  رده هاي چهارم تا پنجم قرار دارند بترتیب در

گروههاي شغلی دیگر می باشد که از جمله دالیل آن می توان به داشتن اطالعات کافی از این طرح و ارتباط مستقیم با 
تایج آماري ارزیابی اثرات طرح را در بین گروههاي  مختلف ن 38جدول شماره .  طرح و ملموس بودن نتایج آن دانست

  . شغلی به تفکیک  نشان می دهد
  مقایسه ارزیابی اثرات طرح آبخوان در بین گروههاي مختلف شغلی با استفاده از تحلیل واریانس -38: جدول شماره
  F P  میانگین  تعداد  گروهها شرح

  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

  ارزیابی طرح از دید گروههاي مختلف دارنده اراضی شخصی و ملکی



 

براي مقایسه تفاوت نتایج  ارزیابی طرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروههاي دارنده اراضی شخصی و ملکی مختلف نیز 
. گروه بود از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کرده ایم 3ه اینکه تعداد گروههاي اراضی شخصی بیشتر از با توجه ب

 ( نتایج نشان می دهد که نظرات روستاییان با سطوح مالکیت هاي مختلف  از نظر آماري با همدیگر تفاوت معنی داري دارد
( F=5.805, P=0.001 . حظه می شود باالترین نمره ارزیابی را مالکین اراضی ملکی مال 39بطوریکه در جدول شماره

هکتار در رتبه دوم از نظر ارزیابی بعد از  10تا  5گروه  مالکین .  امتیاز به  طرح آبخوان داده اند  60هکتار با   10باالتر از 
از نکات قابل توجه . ارم قرار دارندهکتار بترتیب در رده هاي سوم و چه  5تا  1گروه اول قرار دارد و گروههاي بدون زمین و 

نتایج آماري ارزیابی  39جدول شماره .  در این جدول کم اهمیت بودن طرح براي گروههاي کم زمین و بی زمین می باشد
  . اثرات طرح را در بین گروههاي  مختلف دارنده اراضی  ملکی به تفکیک  نشان می دهد

  در بین گروههاي دارنده اراضی شخصی با استفاده از تحلیل واریانس مقایسه اثرات طرح آبخوان - 39: جدول شماره
  F P  میانگین  تعداد  گروهها شرح

  :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 

  ارزیابی روستاییان از طرح با ویژگیهاي محیطی، جمعیتی و اقتصادي ایستگاه بررسی همبستگی بین 
براي رسیدن به . بررسی رابطه بین عوامل مختلف ایستگاه و ارزیابی اثرات طرح یکی دیگر از اهداف این پژوهش می باشد

نتایج تحلیل . ده شده استاین اهداف یعنی رابطه عوامل مختلف با ارزیابی اثرات طرح از طریق روش همبستگی استفا
همبستگی نشان می دهد که بین جمعیت روستا و ارزیابی روستاییان از  اثرات طرح آبخوان رابطه مثبت ولی معنی داري 

بین میزان اراضی آبی و ارزیابی روستاییان از  طرح رابطه مثبت و غیر معنی . ). r = 0/068 , sig = 0/548(وجود ندارد 
 ریو غ منفیاز  طرح رابطه  انییروستا یابیو ارز دیم یاراضمیزان  نیب).  r = 0/143 , sig = 0/206(داري وجود دارد

این بدان معنی است که هرچه میزان اراضی دیم بیشتر بوده ).  r = - 0/077 , sig = 0/487(وجود دارد يدار یمعن
 یاز  طرح رابطه مثبت و معن انییروستا یابیو ارز انواربعد خ نیب. ارزیابی روستاییان از نتایج آبخوان هم ضعیف تر بوده است

 یاز  طرح رابطه مثبت و معن انییروستا یابیو ارز تعداد دام هر خانوار نیب).  r = 0/277 , sig = 0/013(وجود دارد يدار
 غیر رابطه مثبت و از  طرح انییروستا یابیو ارز درآمد کل هر خانوار نیب).  r = 0/286 , sig = 0/010(وجود دارد يدار
این ارتباط در مورد فاصله ایستگاه تا شهرستان و بخش نیز در ).  r = 0/024 , sig = 0/834(وجود دارد يدار یمعن

نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته ارزیابی را  40جدول شماره . معنی دار نبوده است% 95سطح 
  .نشان می دهد

  
  همبستگی بین ارزیابی اثرات طرح آبخوان با ویژگیهاي مختلف ایستگاه و روستا   - 40: جدول شماره

  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  اصله تا بخشف

  059/0  212/0  فاصله تا شهرستان

  

  جمع بندي، بحث و پیشنهادات

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

عی بوده و نتایج بیانگر آن است که مردم منطقه از اجراي این روستاییان حاشیه طرح،  داراي اثرات مثبت اقتصادي و اجتما
طرح رضایت نسبی دارند و اجراي طرح بخصوص در مورد کاهش خسارات سیل، تامین امنیت  جانی مردم و نیز منازل 

  .مسکونی و اراضی آنها و حفظ راههاي ارتباطی تاثیر بسزایی در منطقه داشته است
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 قبل از عملیات آبخوانداري) TM1998لندست (اي منطقه طرح آبخوان  تصویر ماهواره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چهار سال بعداز عملیات آبخوانداري) ETM2002لندست  (تصویر ماهوارهاي آبخوان دشت موسیان 

  



 

  پس از عملیات آبخوانداريسال  16میالدي  2013تصویرماهواره اي منطقه موسیان، لندست 
بعد از شروع عملیات آبخوانداري گرفته شده است نشان می  16سال و  4اي فوق که در سه مرحله قبل،  تصاویر ماهواره

دهد که عملیات آبخوانداري در منطقه موسیان باعث افزایش سطح اراضی کشاورزي، افزایش سطوح فضاي شبز و 
نگارنده با توجه به . شده است..... تفرجگاهی، افزایش پوشش گیاهان مرتعی، ایجاد تغییرات گسترده زیست مجیطی و 

برداشت  امار و اطالعات ماهانه سطح ایستابی چاههاي پیزومتري منطقه، برداشت ساالنه تغییرات پوشش گیاهی و جنگلی 
عرصه و حضور مداوم در ایستگاه پخش سیالب آبخوانداري موسیان معتقد است آثار و نتایج بدست آمده فراتر از موضوع این 

ست و باید جنبه هاي مختلف زیست محیطی، حیات وحش، پوشش گیاهی و جنگلی، اثرات اقتصادي، ماندگاري و تحقیق ا
  .  مورد تحقیق و مدائقه قرار گیرد.....بیالن مثبت جمعیت روستایی و 

   بحث
ن ساکن در طرح پخش سیالب بر آبخوان دهلران ازدید روستاییا ياقتصاد یپژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجتماع

 بیبه ترتحاشیه طرح  انییروستا دیاز د دهلران بر آبخوان البیطرح پخش س جینتا نیمهمتر .حاشیه طرح انجام شده است
 - 2 مسکونی و مزارع کشاورزيمنازل  ی،ارتباط يبه راهها لیاز خسارات س يریکنترل و جلوگ  -1: عبارتند از اهمیت

 يبرا یمناطق تفرجگاه شافزای – 4 یسبز و مناطق جنگل يافزایش فضا -3افزایش میزان آبدهی چاههاي کشاورزي 
 یافزایش سطح اراض -7افزایش تعداد چاههاي آب کشاورزي منطقه  -6مرتعی روستا  یاراض طحس شیافزا - 5روستا 

اي افزایش میزان آبدهی چاهه ،)1376(این طرح با نتایج طرحهاي محققینی چون بنی اسد  جینتا  .کشاورزي روستا
، کشت ریسطح ز شیافزاافزایش چاهها، ) 1376(، کنترل و مهار سیالب، افزایش سطح زیر کشت، بختیارکشاورزي

) 1378( افزایش درآمد، خوبفکر         ) 1377(، حبیبیکشت ریسطح ز شیافزا الب،یکنترل و مهار س) 1376(رحمتی
 درآمد، شیافزا) 1380(کریم زادگان درآمد، شیزااف) 1379(و افزایش علوفه تولیدي، صابري کشت ریسطح ز شیافزا

 درآمد، شیکشت و افزا ریسطح ز شیافزا) 1990(افزایش منابع آبی، محبوب حسین الب،یکنترل و مهار س) 1382(کرمی
علوفه  شیکشت و افزا ریسطح ز شیافزا) 1996(ساتر لند ،يدیعلوفه تول شیکشت و افزا ریسطح ز شیافزا) 1995(سینگ

نکاتی که در تحقیقات پیشین مغفول مانده و در این تحقیق مورد مدائقه قرار گرفته است، شامل  . مخوانی دارده ،يدیتول
بررسی همبستگی بین ارزیابی کلی روستاییان از طرح و متغیرهاي توضیحی دموگرافی جمعیت، متغیر هاي محیطی 

از دیگر نتایج این تحقیق وجود همبستگی مثبت و . اشدایستگاه و روستاها، متغیرهاي اقتصادي و فرهنگی روستاییان می ب
ی درآمد کل خانوار، تعداد دام خانوار و بعد خانوار در حیتوض يرهایمتغمعنی داري بین ارزیابی کلی روستاییان از طرح و  

غیر معنی  این رابطه براي متغیرهاي میزان جمعیت روستا، میزان اراضی آبی و دیم مثبت و. میباشد% 95سطح اطمینان 
  .می باشد% 95دار در سطح اطمینان 

  پیشنهادات
 و عملکرد  از دهلران آبخوان بر سیالب پخش طرح حاشیه روستائیان نسبی رضایت و مثبت نگرش به توجه با -

 مناطق کشاورزي، اراضی حفاظت خشکسالی، اثرات کاهش ها، سیالب از وري بهره و کنترل در طرح این نقش
 نزوالت از بهینه استفاده جهت مستعد مناطق سایر در مشابه هاي طرح اجراي...  و ستاهارو تاسیسات مسکونی،
  .شود می پیشنهاد اکوسیستم مدیریت و آسمانی



 

به منظور کاهش و یا حذف هزینه هاي نگهداري طرح از محل اعتبارات دولتی و همچنین انگیزش بیشتر  -
ستائیان حاشیه طرح در فرآیند مدیریت و بهره برداري از روستائیان در حفظ ونگهداري طرح، مشارکت بیشتر رو

 .طرح توصیه می شود
طرح پخش سیالب بر آبخوان، توسعه طرح آبخوان دهلران و با توجه به پایداري اشتغال ایجاد شده ناشی از اجراي  -

یجاد تولید و همچنین اجراي طرح در سایر مناطق استان که قابلیت اجراي چنین طرح هایی را داراند با هدف ا
 .اشتغال پایدار و جلوگیري از مهاجرت روستائیان پیشنهاد می شود

در ایجاد مناطق تفریحی و تفرجگاهی، توسعه طرح  پخش سیالب بر آبخوانبا توجه به تاثیر مثبت اجراي طرح  -
واجه می بویژه در مناطق جنوبی استان که گرمسیري و داراي آب وهواي خشک و از لحاظ فضاي سبز با مشکل م

 . باشند جهت توسعه گردشگري در این گونه مناطق پیشنهاد می شود
جنگلی و کاشت درختان غیر مثمر، مناطق  جادیبر آبخوان در ا البیطرح پخش س يمثبت اجرا ریبا توجه به تاث -

هره پیشنهاد می شود درختان مثمر وسازگار با آب و هاي منطقه در آبخوان کشت شود و مدیریت، نگهداري و ب
  .برداري از آن به عهده روستاییان قرار گیرد 

  :منابع 
 چاپ ششم  . تهران  انتشارات اطالعات . جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران) 1381( مصطفی. ازکیا

 -شیراز ،ان فساگربایگخش سیالب پزارش نهایی طرح نحقیقاتی ارزیابی اقتصادي اجتماعی طرح گ) 1376(بختیار اسداله 
 .مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان فارس

، یک بم  بر وضعیت اقتصادي اجتماعی ساکنین منطقه ربررسی و مطالعه تأثیر طرح آبخوانداري آب با) 1374(بنی اسدي
 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کرمان .  پایان نامه کارشناسی ارشد

 .مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان کردستان. ی آبخیزداري سنتی در غرب کردستانبررسی وشناسای) 1377(حبیبی ناصر
. اثرات اقتصادي اجتماعی فعالیتهاي آبخیزداري دررابطه با فرسایش خاك درحوزه آبخیز قشالق سنندج) 1384(.خالدیان

 .مرکز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداري. مجموعه مقاالت. . همایش ملی فرسایش ورسوب
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Title: Socio Economic Impact assessment of flood water spreading project in 
Dehloran among neighboring villages 

 
Abstract: 
 
For corerect judgment abuoat the efficieney and effectiveness of the plans of flood on 
aquifer require these plans be evaluated both the technical evalution and the economic 
social indicators , so , this study is implemented in order to the evalution of economic- 
social effects of the plan flood spreading on aquifer from the perspective villagers of plan 
around. Statistical populations of research have been included villagers of plan around. 
Sample sizes have been incuded 80 households that from among statistical populations 
were randomiy selected. Tool for data collection has been questionnaire that its validity and 
reliability hassurveied wity methods of content validity and cronbach alpha coefficient 
respectively. The results show that the evalution of villagers of plan around. From its 
implementation have been positive and more than average. The most results of the plan 
implementation from view of villagers of plan around included: control and prevent from 
flood loss to roads, houses and agricultuer fields, increasing discharge of agricultuer wells, 
increasing green spase and forest areas, increasing recreational areas for people, increasing 
levels of pasture land, increasing number of agricultuer water wells and increasing levels of 
the agricultuer land in rurals. 
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