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  چکیده
دید روستاییان  ازبررسی تاثیر طرح هاي پخش سیالب بر آبخوان در کنترل و کاهش خسارات سیل پژوهش حاضر با هدف 

از این رو تحقیق حاضر از این لحاظ، پژوهشی کاربردي و از لحاظ کنترل و نظارت از . ساکن در حاشیه طرح انجام شده است
یه طرح آبخوان در پنج استان کشور می باشند که جامعه آماري این تحقیق روستائیان ساکن در حاش. نوع میدانی می باشد

خانوار می باشند که از بین جامعه  400جامعه نمونه این تحقیق . در آنها طرح پخش سیالب بر آبخوان اجرا شده است
 آماري پنج استان آذربایجان غربی، خراسان رضوي، بوشهر، یزد و ایالم بصورت تصادفی انتخاب و براي جمع آوري داده هاي

بمنظور سنجش روایی . ابزار جمع آوري داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. پژوهش مورد سوال قرار گرفتند
پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحبنظران طرح آبخوان و آبخیزداري استفاده شد و براي سنجش پایایی پرسشنامه از 

داده هاي این پژوهش از روشهاي آماري توصیفی و تحلیلی استفاده براي تجزیه و تحلیل . آلفاي کرونباخ استفاده گردید
 جلوگیري ازدر کنترل و  بر آبخوان تاثیر زیادي طرح هاي پخش سیالبیافته هاي این پژوهش نشان داد که . شده است

 اهشککنترل و  -1: مشخصا در موارد زیر بوده است که این تاثیراجراي طرح داشته است  طقاخسارات سیل در من
کاهش خسارات سیل به راه هاي  -3 و کاهش خسارات سیل به اراضی و باغاتکنترل و - 2خسارات سیل به منازل مسکونی 

خسارات سیل به  درصد مردم تاثیر طرح پخش سیالب بر آبخوان را در کنترل و کاهش 78براساس این نتایج . ارتباطی
درصد از مردم طرح پخش سیالب بر  69در حد زیاد و خیلی زیاد موثر می دانند و نیز  منازل مسکونی و اراضی و باغات

  .آبخوان را در کاهش خسارات سیل به راه هاي روستایی موثر و مثبت عنوان کرده اند
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  مقدمه
کی از مهمترین طرح هاي ملی است که توسط وزارت جهاد کشاورزي طی سال هاي اخیر به طرح پخش سیالب بر آبخوان ی

تجربه ثابت کرده است چنانچه این گونه پروژه ها فاقد اثرات مثبت براي ساکنین منطقه باشند بدیهی . اجرا در آمده است
واهند داشت و عمال سرمایه گذاري براي است که ساکنین حوزه ها انگیزه چندانی براي مشارکت در اجراي این پروژ ها نخ

اما . اجراي اینگونه پروژه ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و استهالك سرمایه هاي ملی را بدنبال خواهد داشت
چنان چه این طرح ها به نوعی در افزایش میزان اشتغال و درامد آبخیز نشینان موثر باشند بدیهی است که مردم از مشارکت 

کما اینکه تحقیقات انجام شده مبین این موضوع است که اگر اهالی محل در اجراي . ر اجراي آن ها استقبال خواهند نمودد
طرح آبخیز مشارکت داشته باشند و در نگهداري و مراقبت از طرح همکاري کنند مقدار فایده به هزینه طرح به مراتب باالتر 

از این رو ارزیابی عملکرد طرحهاي پخش سیالب از جنبه هاي . انجام شوداز زمانی است که این کار به روش دولتی 
اقتصادي اجتماعی می تواند ضمن تعیین نوع و میزان اثرات طرح و عوامل موثر بر آن، رهنمودهاي الزم براي اجراي بهینه 

پروژه ها از دید مردم ساکن در  لذا بررسی میزان تاثیر این. این طرحها در آینده به مسئوالن وبرنامه ریزان ارائه نماید
روستاهاي  دینفع طرح بعنوان سرمایه هاي اجتماعی کشور ضرورت دارد تا مشخص گردد که اجراي این پروژه ها  تا چه 
اندازه در راستاي توسعه منطقه و نیز نیازهاي مردم محلی طراحی واجرا شده است و تا چه حد رضایت خاطر آنها را فراهم 

در کنترل و کاهش خسارات  هاي پخش سیالب بر آبخوان این رو این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات طرح از. نموده است
مروري بر اسوابق تحقیق نشان می دهد که در زمینه  .از دید روستائیان ساکن در حاشیه طرح به اجرا در آمده است  سیل

طرح عالوه بر مطالعات خارجی، مطالعات و بررسی هاي  داري بر روستاهاي حاشیه این ارزیابی اثرات آبخیزداري و آبخوان
در طرح تحقیقاتی خود تحت )1376(بختیار و همکاران . جامعی نیز طی سال هاي اخیر در کشور صورت گرفته است

اثرات طرح بر روستاهاي منطقه و نیز زندگی  "ارزیابی اثرات اقتصادي اجتماعی  پخش سیالب گربایگان فسا "عنوان
ن منطقه رابررسی کرده وعنوان می کند که با افزایش حجم دخیره  آبهاي زیر زمینی که در اثر پخش سیالب روستاییا

حلقه  111حلقه به  16با افزایش  قابل توجه از  1374تا  1361هاي آب منطقه طی سالهاي  صورت گرفته است تعداد چاه
زي در منطقه افزایش یافته است، بطوریکه براساس ، در نتیجه سطح زیر کشت محصوالت کشاور)برابر 9/6(رسیده است

میلیون متر مکعب روان آب به شبکه هاي پخش سیالب  44/12مطالعات انجام شده با اجراي این طرح ساالنه بطور متوسط 
که این مقدار آب با توجه به نیاز آبی یک هکتار کشت . میلیون متر مکعب آن تغذیه شده است 95/9هدایت شده که 

هکتار از اراضی منطقه  765با  این مقدار اب میتوان . متر مکعب می باشد 13000نه و تابستانه که  در منطقه  حدود زمستا
را زیر کشت گندم برد ضمن اینکه مردم منطقه بدلیل اطمینان از وجود آب و درواقع بدلیل  آثارروانی ناشی از وجود پخش 

از ظرفیت به زیر کشت برده اند و لذا این طرح تاکنون توانسته است سطح هکتار بیش  607سیالب و اطمینان از وجود آب 
) 1377(حبیبی . درصد کل سطح زیر کشت منطقه می باشد 83هکتار افزایش دهد که شامل  1372زیر کشت منطقه را 

مد خانوارهاي درصد افزایش درآ 17در تحقیقاتی که در استان کردستان انجام داده است  به این نتیجه رسیده است که 
هاي مردمی در منطقه  همچنین این طرحها باعث ایجاد و تقویت مشارکت. بهره بردار به کمک انبارش آب باران بوده است

اقتصادي و اجتماعی و فنی فعالیت هاي آبخیزداري در  ارزیابی "در تحقیق خود تحت عنوان) 1378(خوبفکر. شده است
ماعی رضایت مردم از فعالیت هاي آبخیزداري انجام شده را به عنوان یکی از در بحث اجت "استان سیستان و بلوچستان

درصد مردم رضایت خویش را از این فعالیت ها  100فاکتورهاي مهم مورد توجه قرار داده که در این طرح به طور کلی 
درصد  7حد رضایت زیاد، درصد در 20درصد در حد خیلی زیاد،  68/ 9میزان رضایتمندي . اعالم داشته اند) آبخیزداري(

در مجموع این فعالیت ها، حرکتی زیربنایی و الزم تشخیص . درصد در حد رضایت کم  بوده است1/1رضایت متوسط و تنها 



 

داده شده و از نظر اقتصادي کامالً به صرفه می باشد و از دیدگاه اجتماعی نیز زمینه ساز تولید و اشتغال و حفظ جمعیت 
در تحقیق خود بر روي طرحهاي آبخوانداري پلدشت در آذربایجان غربی و سراوان در ) 1382و  1379(صابري . باشند می

در ) 1382(کرمی . سیستان و بلوچستان به اثرات مثبت این طرحها بر وضعیت اقتصادي اجتماعی منطقه تاکید کرده است
ضمن تاکید بر عامل  "اکنین حوزهاثرات آبخوان کوهدشت بر وضعیت اقتصادي اجتماعی س "بررسی خود تحت عنوان

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

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

و همکاران  3ریز. یش منابع آبی منطقه موثر  دانسته انددرصد مردم اجراي این طرح را در افزا 7/33نشان داده است که 
بر اساس این بررسی، آنان ابراز داشتند که . در پژوهشی عملکرد پخش سیالب گربایگان را مورد بررسی قرار دادند) 2009(

دي در درص 69هاي آب زیرزمینی در مواقع خشکسالی و افزایش  درصدي نفوذ آب به سفره 27این سیستم باعث افزایش 
  . مواقع ترسالی بوده است

بیابان که با اجراي طرح است، بیان داشته  "کوششی هماهنگ :ن زدایی با گسترش سیالببابیا"نشریه در ) 1372(کوثر
به شبکه  میلیون متر مکعب سیالب 1/38با بازگشت . ه استو نمو گیاهان بومی فراهم شد مینه بهتري براي رشدزدائی ز

این طرح از نظر اقتصادي . استشده سیماي دشت گربایگان و زندگی ساکنان آن دگرگون  ،1366تا  1361هاي طی سال
با ارزیابی اقتصادي طرح ) 1382(چهاردولی .باشد از جنبه زیست محیطی درست و از نظر اجتماعی پذیرفته می توجیه پذیر،

درصد، میزان نسبت فایده به هزینه را در  10پخش سیالب در چنداب پاکدشت استان تهران  با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 
با ارزیابی اقتصادي ) 1382(رضایی و همکاران .محاسبه کرده و طرح را سودآور تشخیص داد 08/1سال برابر با  25مدت 

بیان کرده که با گذشت  58/1ساله به روش فایده به هزینه و به دست آوردن نسبت  7طرح پخش سیالب ایالم در دوره ي 
در تحقیق خود در کردستان به اثر بخش بودن طرحهاي آْبخیزداري بر ) 1384(خالدیان  .ین نسبت بیشتر می شودزمان ا

با ارزیابی ) 1386(باقریان کالت و همکاران. وضعیت آب و خاك منطقه اشاره کرده و تاثیر مثبت آنرا متذکر شده است
 10رآمد خالص اجراي این پروژه با درنظر گرفتن نرخ تنزیل اقتصادي زیرپروژه اصالح و احیاء مرتع نتیجه گرفتند که د

لذا اجراي این زیرپروژه اقتصادي بوده که . باشد می 2ریال بوده و نسبت منفعت به هزینه پروژه  28529398درصد، بالغ بر 
 .شده است عالوه بر تقویت پوشش گیاهی و کاهش فرسایش خاك و رواناب، منجر به ایجاد درآمد و اشتغال در منطقه

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  مورد بررسی و روستاهاي کنترل   "استان فارس

فرضیه را در این تحقیق مورد آزمون قرار داده اند که پنج مورد آن در سطح  6آنها . د داردبه لحاظ شاخص هاي رفاهی وجو
فرضیات آنها شامل تسهیالت و امکانات زندگی درروستا، شاخص درآمد، . درصد مورد تایید قرار گرفته است 95اطمینان 

وات سرمایه اي ودارایی و شاخص شاخص وسایل زندگی، شاخص تسهیالت محل سکونت خانوار؛ شاخص  دارا بودن اد
در تحقیق  )1997( رحمتی و همکاران .رضایتمندي از زندگی بوده است که به جز مورد دوم بقیه موارد تایید شده است

 مکری .عی طرح بر منطقه اشاره کرده استخود در ایستگاه آبخوان گربایگان فارس به اثرات مثبت اقتصادي و اجتما
حقیق خود در مورد گربایگان بر اثرات مثبت اقتصادي اجتماعی و زیست محیطی طرح بر منطقه نیز در ت) 1380(زادگان

در تحقیق خود بر روي آبخوان گربایگان به این نتیجه رسیده است که اجراي این ) 2009,احمد وند  (.اشاره کرده است
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و همکاران  4سینگ. ي منطقه داشته استطرح تاثیر مثبتی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستا و نیز شرایط اقتصاد کشاورز
در بررسی اقتصادي یک پروژه آبخیزداري در راجستان هندوستان به این نتیجه رسیده اند که بهبود وضعیت ) 1995(

نتایج این طرح نشان داده است پس از . اجتماعی مناطق عشایر نشین با برنامه هاي آبخیزداري امکان پذیر است –اقتصادي 
ساتر لند  . بخیزداري نه تنها محصوالت کشاورزي افزایش یافته است بلکه منابع علوفه اي نیز بهبود یافته استاجراي طرح آ

در تحقیقات آبخیزداري خود با محور قرار دادن حفظ محیط زیست و پایدار سازي تولیدات گیاهی، دامی و آب در ) 1992(5
وي با تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است . ا تأکید داشته استحوزه هاي آبخیز به توسعه اجتماعی و اقتصادي آبخیزه

که طرح هاي آبخیزداري که در تطابق با افزایش منطقی تولیدات و ارائه خدمات اقتصادي به آبخیزنشینان نباشد ، نمی 
باشد که بایستی در  دستیابی به تطابق ذکر شده مستلزم عملکرد اقدامات انجام شده می. توانند طرحی موفق قلمداد شوند

بطور کلی از . هر حوزه آبخیز با توجه به فرهنگ و سنت هاي آبخیزنشینان و نیازهاي بهره برداران به اجرا درآمده باشد
سطور فوق میتوان اینگونه نتیجه گیري کرد که تحقیقات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و آب و خاك که به نمونه هایی 

ن داده است که اجراي طرحهاي آبخیزداري بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادي و فرهنگی از آنها اشاره شد، نشا
منطقه و نیز اثرات اجتماعی اقتصادي که میتواند براي مردم منطقه داشته باشد بطور قطع و یقین موفقیت آمیز نبوده و 

ی در کنار عوامل فنی به عوامل اجتماعی اقتصادي و لذا در این راستا مجریان طرحها بایست. دوام چندانی نخواهد داشت
از این رو طرح حاضر با این هدف به مرحله اجرا . اینگونه طرحها نیز توجه نمایند تا سرمایه گذاریهاي انجام شده به هدر نرود

آینده ارائه هاي مشابه در  رهنمودهاي الزم را براي اجراي طرح طرح بر کنترل سیل رسی اثراتدر آمده است تا ضمن بر
  .نماید

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

اثرات طرح در منابع مربوط به موضوع بهره گرفته شد و از روش پیمایشی براي بررسی و ارزیابی اثرات طرح، چگونگی توزیع 
 اي طرح براي تعیین متغیرهاي تحقیق از مقاالت و گزارشات موجود از ارزیابی. متغیرهاي تحقیق استفاده گردید و روابط

براي بیان اثرات طرح از مقیاس . اي آبخیزداري و آبخوانداري و نیز از نظر کارشناسان مرتبط با این طرح  بهره گرفته شده
. استفاده شد و بشرح زیر به هریک از گزینه ها وزن داده شد) خیلی کمکم و  –متوسط  –زیاد  -خیلی زیاد( گزینه اي 5

 "خیلی کم "و براي 2عدد  "کم "، براي 3عدد "تاحدودي"، براي 4عدد  "زیاد"براي  5عدد  "خیلی زیاد"براي اثربخشی 
: پنج استانجامعه آماري تحقیق شامل ساکنین کلیه روستاهاي حاشیه طرح آبخوان در . در نظر گرفته شد 1عدد 

بدلیل گستردگی جامعه آماري ونیز صرفه جویی در وقت و . آذربایجان غربی، خراسان رضوي، ایالم، یزد و بوشهر بوده است
براي جمع آوري . خانوار بعنوان جامعه نمونه تعیین گردید 400هزینه با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 

حضوري در  - نظر سنجی که به صورت کتبی structured questionnaire)(اختار یافته اطالعات از تکنیک پرسشنامه س
قبل از جمع آوري اطالعات، روایی و اعتبار پرسشنامه ارزیابی شد، بدین . جامعه مورد مطالعه اعمال میگردد، استفاده شد

. رح پخش سیالب بر آبخوان استفاده شداز نظرات کارشناسان با تجربه و آشنا با ط صورت که جهت بررسی اعتبارپرسشنامه
ه شد که مقدار آن مقیاس ها و شاخص ها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاد) (Reliabilityهمچنین جهت آزمون روایی 

روشهاي آماري مورد استفاده در . هاي ارزیابی می باشد این درصد نشان دهنده مقبولیت شاخص بدست آمد که/. 92
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  نتایج و یافته هاي تحقیق
نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که طرح هاي پخش سیالب در سه مورد عمده تاثیر داشته است که به ترتیب 

کاهش  -3رات سیل به اراضی و باغات کاهش خسا -2کنترل و جلوگیري از خسارات سیل به منازل مسکونی  -1: عبارتند از
براساس این نتایج جلوگیري از خسارات سیل به منازل مسکونی و اراضی و باغات از . خسارات سیل به راه هاي ارتباطی

  . مهمترین نتایج طرح پخش سیالب بر آبخوان در مناطق مورد بررسی از دید روستاییان بوده است

  خسارات سیل به منازل مسکونی اثرات طرح  بر کنترل و جلوگیري از
درصد  38نتایج بررسی هاي انجام شده در مورد اثرات طرح پخش سیالب بر آبخوان از دید روستاییان نشان می دهد که 

روستاییان تاثیر طرح آبخوان  را بر کنترل و جلوگیري از خسارات سیل به منازل مسکونی منطقه و روستاي خود خیلی زیاد 
درصد از  78بنابرین مالحظه می شود که . درصد نیز این تاثیر را در حد زیاد ارزیابی کرده اند 40ند و حدود ارزیابی کرده ا 

 4مردم تاثیر پخش سیالب را بر کنترل خسارات سیل به منازل مسکونی مثبت ارزیابی کرده اند این در حالی است که تنها 
جدول (از سیل به منازل مسکونی کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند  درصد مردم تاثیر طرح آبخوان را بر کنترل و جلوگیري

بنابراین آمارهاي فوق بیانگر این است که سیالبهاي مخرب در مناطق اجراي طرح آبخوان تا حدود زیادي کنترل ). 1شماره 
با . س می کنندهاي مسکونی خود  احسا شده است و ساکنین روستاهاي همجوار از این نظر امنیت بیشتري براي محل

توجه به اینکه منازل مسکونی جزو سرمایه هاي حیاتی و سرپناه مردم می باشد  لذا حفظ این سرمایه ها از خطرات سیل 
  . براي مردم از اهمیت زیادي برخوردار می باشد

  یر کنترل و جلوگیري از خسارات سیل به منازل مسکوند تاثیر طرح پخش سیالب بر آبخوان  -1شماره  جدول

  یافته هاي پژوهش: منبع

 کاهش خسارات سیل به اراضی و باغات روستا
هاي پخش سیالب بر آبخوان از دید روستاییان کاهش خسارات سیل به اراضی زراعی و  یکی دیگر از اثرات مهم اجراي طرح

درصد از پاسخگویان تاثیر طرحهاي  38مالحظه می شود  حدود   2بطوریکه در جدول .  باغی روستاهاي منطقه می باشد
را در حد خیلی زیاد ارزیابی پخش سیالب بر آبخوان را در کاهش خسارات سیل به اراضی زراعی و باغی روستاهاي منطقه 

درصد پاسخگویان تاثیر طرح آبخوان را بر کاهش خسارات سیل به باغات و اراضی روستا در حد زیاد  40همچنین . کرده اند
هاي آبخوان را در کاهش خسارات سیل به اراضی  زراعی و  درصد مردم تاثیر طرح 78بدین ترتیب حدود .  ارزیابی نموه اند

 6/4. زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند که  نشاندهنده رضایت مردم از اجراي این طرح در منطقه می باشدباغی در حد 
  .اند خیلی کم ارزیابی نمودهباغی در حد کم و  درصد پاسخگویان اثرات طرح را در کاهش خسارات سیل به اراضی زراعی و

 شرح  وزن )نفر(تعداد درصد
 کمخیلی   1 4 1
 کم  2 12 3

 متوسط  3 73 2/18
 زیاد  4 159 8/39

 زیاد خیلی   5 152 38
  جمع  11/4 400 100



 

  ش خسارات سیل به اراضی و باغات رکاهدتاثیر طرح پخش سیالب بر آبخوان  -  2شماره  جدول

  یافته هاي پژوهش: منبع

  اثرات طرح  برکاهش خسارات سیل به راههاي ارتباطی روستا
از اثرات مهم دیگر اجراي طرح هاي پخش سیالب بر آبخوان از دید روستاییان کاهش خسارات سیل به راه هاي ارتباطی 

درصد از پاسخگویان تاثیر طرحهاي پخش  38مالحظه می شود  حدود   3بطوریکه در جدول .  روستاهاي منطقه می باشد
. تباطی روستاهاي منطقه را در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اندسیالب بر آبخوان را در کاهش خسارات سیل به راههاي ار

درصد پاسخگویان تاثیر طرح آبخوان را بر کاهش خسارات سیل به  راه هاي ارتباطی روستا در حد زیاد ارزیابی  31همچنین 
هاي ارتباطی روستا درصد مردم تاثیر طرح هاي آبخوان را در کاهش خسارات سیل به راه 69بدین ترتیب حدود .  نموه اند

عالوه بر این . در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند که نشان دهنده رضایت مردم از اجراي این طرح در منطقه می باشد
درصد پاسخگویان  7/6فقط . درصد پاسخگویان تاثیر طرح آبخوان را بر کاهش خسارات سیل متوسط ارزیابی کرده اند 24

  .کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند خسارات سیل به  راههاي ارتباطی روستا در حداثرات طرح را در کاهش 
  تاثیر طرح پخش سیالب بر آبخوان برکاهش خسارات سیل به راههاي ارتباطی  -3شماره  جدول

  جمعبندي و نتیجه گیري و پیشنهادات
از دید روستائیان بیانگر آن است  در کنترل سیل و خسارات آن بطور کلی نتایج  ارزیابی اثرات طرح پخش سیالب بر آبخوان

که مردم منطقه از اجراي این طرح رضایت نسبی را دارند و بخصوص رضایت مردم در مورد کاهش خسارات سیل بر منازل 
مسکونی و اراضی و راههاي ارتباطی  منطقه  قابل توجه است و این امر نشانگر آنست که طرح آبخوان در این زمینه ها تاثیر 

دصد پاسخگویان تاثیر پخش سیالب را بر کنترل و کاهش خسارات سیل بر منازل  78بطوریکه . شته استبسزایی دا

 شرح  وزن تعداد درصد
 کمخیلی   1 3 08/0
 کم  2 15 8/3
 متوسط  3 69 2/17
 زیاد  4 162 5/40
 زیاد خیلی   5 151 8/37

  میانگین/ جمع   11/4 400 100

 شرح  وزن تعداد درصد
 کمخیلی   1 5 2/1
 کم  2 22 5/5

 متوسط  3 96 24
 زیاد  4 124 31

 زیاد خیلی   5 153 2/38
  میانگین/ جمع   4 400 100



 

لذا این امر نشاندهنده رضایت نسبی مردم منطقه از اجراي طرحهاي ابخوانداري در . مسکونی موثر و مفید ارزیابی کرده اند
ضروري مردم است لذا توصیه می شود مسئولین و مجریان  با توجه به اینکه مسکن جزو نیازهاي حیاتی و. منطقه می باشد

همچنین نتایج حاکی از این است . طرح در اجراي اینگونه طرحها به خواسته ها و نیازهاي حیاتی مردم بیشتر توجه نمایند
ه است که تاثیر طرح پخش سیالب بر کاهش خسارات سیل بر  راههاي روستایی و نیز باغات و اراضی کشاورزي قابل توج

درصد مردم تاثیر طرح را در کاهش خسارت سیل بر باغات و اراضی کشاورزي منطقه  موثر دانسته اند و  78بطوریکه حدود 
آنچه بعنوان . درصد  مردم تاثیر طرح را بر کاهش خسارات سیل بر راههاي ارتباطی روستا موثر و مفید دانسته اند 69نیز 

اشاره کرد این است که اهمیت منابع آب و خاك بر کسی پوشیده نیست باالخص  نتیجه گیري در این بخش بایستی بدان
. این امر  براي کشاورزان که تمام در آمد و سرمایه خود را از این دو منبع حیاتی بدست می آورند  بسیار با اهمیت می باشد

ري است و این شغل ها بدون وجود منابع چرا که تکیه گاه اصلی روستاییان بخصوص کشاورزان بر  زراعت و باغبانی و دامدا
از اینرو دولت و مسئولین هرچقدر که در این زمینه ها سرمایه گذاري نمایند .  آب و خاك مناسب قابل حصول نمی باشد

چرا که کشور ما در یک منطقه کم آب قرار گرفته است و  براي تهیه یک گالن آب در کویر هر چقدر سرمایه . کم است
کم است  و یا  براي تهیه یک سانتیمتر خاك که  بایستی سال ها بگذرد تا این خاك تشکیل شود هر چقدر گذاري کنیم 

از آنجایی که . سرمایه گذاري کنیم باز هم کم است و  لذا حفظ آن چه موجود است در وهله اول بر  هر امري الویت دارد
ها و خواسته هاي آنها در الویت هر طرحی بایستی قرار داده روستا ها مادر شهرها محسوب می شوند از اینرو توجه به نیاز

چنانچه در این طرح نیز مشاهده کردیم گرچه الویت برنامه ریزان براي این طرح پخش سیالب و تغذیه آبخوانها بوده . شود
مسکونی ، باغات و است و لیکن آنچه براي مردم در الویت قرار دارد حفظ موجودیت و دارایی و امالك آنها اعم از منازل 

امید است .  اراضی کشاورزي و مرتعی و راههاي ارتباطی روستایی است که براي انها از هر چیزي بیشتر در الویت قرار دارد
که نتایج این طرح توانسته باشد به مسئولی و مجریان طرحهاي عمرانی در مناطق روستایی دید کافی را  ارائه کرده باشد تا 

  . آینده بیشتر به نیازهاي مردم منطقه توجه نماینددر اجراي طرحهاي 
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Evaluation of flood water spreading projects in control and decrease of flood damages   
  

Abstract  
  

Purpose of this study is to evaluation of flood water spreading projects in control and decrease of flood 

damages  
In point view of neighboring villages. Flood control, artificial discharge, recovery of vegetation, increasing 

rangeland products and etc are the direct impacts of flood water spreading projects. But for correct judgment 

about the efficiency and effectiveness of flood water spreading required these projects be evaluated both the 

technical evaluation and the economic social indicators, so, this study is implemented in order to the 

evaluation of effects of the flood water spreading on aquifers from the perspective of neighboring of villagers 

of the projects. Statistical populations of research included villagers of 5 flood water spreading projects 

around the Iran. Sample sizes are 400 households that are selected among target populations were randomly 

selected. Data for this study were collected from respondents through personal interviews using a pre-coded 

questionnaire from five provinces in Iran. Descriptive analysis was employed to analyze the data. Results of 

this study indicated that evaluation of villagers about projects was positive. Data showed significant and 

positive effects of Abkhan projects on flood control and decrease of damages on buildings, gardens and roads. 

About 78 percent of respondents agreed to these results about flood control on buildings and gardens and 69 

percent agreed that Abkhan projects decrease road damages.  
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