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 چکیده

پر  سیل، فرسایش، حاصل خیزی خاک،یط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و بروز مشکالت زیادی مانند ابا توجه به شر

مشکالت  گونهاین. این اقدامات جهت مقابله با شودمیو سایر موارد، اقدامات آبخیزداری در کشور اجرا  سدهاشدن مخازن 

که از نتایج ها و کاهش خسارات شود. ضمن آنیی در هزینهجوصرفهتواند باعث ، میآبخیزداریقدامات مفید بوده و ارزیابی ا

های مشابه استفاده نمود و از هدر رفتن منابع، هزینه و زمان جلوگیری کرد. در این پژوهش به توان در پروژهارزیابی می

 تأثیراتتوصیفی( و بررسی _کاربردی) کیفی صورتبهد در حوزه آبخیز مهوی اجراشدهاجتماعی اقدامات آبخیزداری  ارزیابی

 مصاحبه به اقدام هدف، این به دستیابی برای منظور همین است. به شدهپرداختهبر معیشت آبخیزنشینان،  سالیخشک

گردید. نتایج نشان  انجام موردمطالعه محدوده در پرسشنامه از خبرگان 6مردم محلی و  پرسشنامه از 52 قالب در حضوری

را بر کاهش تعداد سیل و میزان گل  تأثیربیشترین  اقدامات آبخیزداری در جهت بهبود شرایط حوزه عمل کرده است و دهدمی

منفی و خسارت شدید در حوزه گردیده است و  تأثیرگذاریباعث  سالیخشکوقوع  کهدرحالی، اعمال کرده است هاآبآلودگی 

 خود قرار داده است. تأثیرتحت در حوزه مهوید را  راشدهاجاقدامات آبخیزداری 
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 مقدمه .1

 لزوم ،است ایجادشده کشور در مصرف الگوی تغییر و جمعیت افزایش اثر در که غذایی مواد برای روزافزون تقاضای افزایش
 کشاورزی بخش تولید در اصلی هایپایه عنوانبه را وخاکآب منابع به توجه همچنین و کشاورزی بخش به بیشتر توجه

 منابع روند تخریب افزایش موجبدر دستور کار قرار نگیرد  مناسب یزیربرنامهو  این منابع اگر مدیریت لذا .سازدمی نمایان
بعا تشدید و فرسایش خاک و  هایسیالباز قبیل وقوع  ناپذیریجبرانتخریب منابع طبیعی اثرات  .گرددمی وخاکآب

 014که خسارت ناشی از سیل در کشور بیش از  دهدمینشان  7711دنبال دارد. تنها آمار سال به خسارت جانی و مالی را 
د آب، انرژِی، محصوالت مختلف کشاورزی و دامی و نیز حوزه آبخیز منبع عمده تولی (.7711 ،احمدی) استیارد ریال بوده میل
که مانند هر سیستم مشابه  استیک سیستم بسیار پیچیده طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی مطرح  عنوانبه

آبخیزداری  یهاپروژه. با توجه به اهمیت فزاینده استو مدیریت جامع و هماهنگ  یزیربرنامهاز منابع آن نیازمند  یبرداربهره
 استجلوگیری از اتالف سرمایه ضروری  منظوربه هایتفعال گونهیناجهت توسعه و مدیریت منابع طبیعی، باال بردن راندمان 

اقدامات آبخیزداری و میزان رضایت مردم از آن در بهبود کیفیت این اقدامات  تأثیرارزیابی  (7737 ،طوبی دانشی و همکاران)
 .(Johnson, 1993) استو لذا ارزیابی اقدامات آبخیزداری پس از انجام آن از ضروریات  مؤثروت، و شناخت نقاط ضعف و ق

بررسی . است آبخیزنشینان توسط هافعالیت پذیرش عدم آبخیز سطح در مدیریتی هایبرنامه شکست دالیل از یکی درواقع
های ضروری جهت نیل به مدیریت یکپارچه یابیارز ازجملههای مدیریتی در سطح آبخیز، یتفعالاثرات اقتصادی و اجتماعی 

 در آبخیزنشینان کردن درگیر طریق از رودانتظار می کننده مشارکت آبخیزنشینان خواهد بود.ینتضمکه  استمنابع آبخیز 
 و تماعیاج سرمایه تقویت انسانی، سرمایه تقویت عالوه بر و یابد بهبود آنان تحلیلی و فنی هایمهارت آبخیزها، مدیریت
تواند در ابتدا های مستعد میکارایی و تأثیر اقدامات آبخیزداری اجراشده در حوزه دنبال داشته باشد. را نیز به اجتماعی انسجام

سالی در طول نیمه دوم قرن پدیده خشک سالی قرار گیرد.و یا در مرور زمان تحت تأثیر برخی عوامل بیرونی نظیر خشک
های گسترده شده و موجب از دست رفتن محصوالت کشاورزی و ظهور بالیای مختلف نظیر قحطی بیستم نمود زیادی یافته

واسطه زیرا این افراد به باشند؛های روستایی میپذیر، افراد ساکن در محیطهای انسانی آسیبگاهاست که ازجمله سکونت
 مدنظر اقدامات آبخیزداری تأثیراتپدیده قادر است  . اینپذیری باالیی برخوردار هستندارتباط عمیق با محیط از سطح آسیب

کمی در ارزیابی عملکرد اقدامات حفاظتی در صورت وجود  هایروشاستفاده از دهد.  خود قرار الشعاعتحتعمده  طوربه را
در مناطق فاقد  روازاین. استکیفی  هایروشاز  تردقیقو  ترمناسبدر قبل و بعد از عملیات بسیار  شدهثبتداده و یا آمار 

 نوع از پژوهش این مفید واقع شود. تواندمیارزیابی کیفی مناسب منطقه  هایروش، تبیین شدهثبتداده و یا آمار 
 هایطرح به نسبت روستاییان آگاهی که داد نشان توصیفی آمار شود نتایجمی همبستگی محسوب – توصیفی هایپژوهش

 است توانسته حدی تا هاپروژه اجرای محلی بردارانبهره دیدگاه است، از کم ها خیلیطرح در آنان مشارکت و آبخیزداری
 و اشتغال کمبود یعنی سدبوستان حوضه مشکل ترینمهم زمینه در اجراشده آبخیزداری هاینماید و طرح حل را معضل سیل

ارزیابی کیفی  هدف از این مطالعه است. نداشته است، تأثیر شده هاآن مهاجرت به منجر که پایین روستاییان درآمد سطح
سالی از های قبل و بعد اقدامات و سنجش میزان تأثیرگذاری خشککارایی و عملکرد اقدامات آبخیزداری اجراشده در زمان

سالی، در حوزه زمان وقوع بر این اقدامات و آگاهی از دیدگاه و تفکر کشاورزان نسبت به عملیات آبخیزداری و تأثیرات خشک
 گرفته است.مهوید انجام

 

 



 

 مبانی تحقیق .2

( به 7710صادقی و همکاران )است.  شدهپرداخته کشور خارج و داخل گرفته در صورت مطالعات از برخی به بخش این در
ارزیابی اثر اقدامات  منظوربه کن )کشار( با روشی کیفی پرداختند. آبخیزدر بخشی از حوزه  اجراشدهارزیابی اقدامات آبخیزداری 

 موردنظربایر و افزایش میزان محصوالت در منطقه  هایینزم، مهاجرت، هاآبآبخیزداری بر کاهش تعداد سیل، گل آلودگی 
از روش پرسشنامه نمایانگر کاهش تعداد سیل و  آمدهدستبهتایج . ناز روش پرسشنامه و آزمون کای اسکوئر استفاده گردید

. طبق نظر روستائیان انجام اقدامات آبخیزداری در میزان تولید استاقدامات آبخیزداری  براثر هاآبمیزان گل آلودگی 
واقع گشته است.  مؤثر %71و  %22، %67محصوالت زراعی، میزان مهاجرت مردم منطقه، تغییر وسعت اراضی بایر، به ترتیب 

به ترتیب  هاآببر تقلیل فراوانی سیل و گل آلودگی  شدهانجامنتایج استفاده از آزمون کای اسکوئر نیز نشان داد که عملیات 
اقدامات آبخیزداری بر میزان محصوالت، مهاجرت مردم منطقه و تغییر  تأثیر آنکهحالبوده است.  مؤثر %36و  %3407در حد 

 توسعه پیامدهای بررسی ( به5446همکاران ) و Sreedevi .نبوده است داریمعن یموردبررسوسعت اراضی بایر در منطقه 
 هاآن ترینمهماز  که است شده ارزیابی مثبت هاطرح پیامدهای اجرای .پرداختند هند گوجرات در آبخیزداری هایطرح
 کشاورزی، محصوالت تنوع و افزایش عملکرد خاک، فرسایش کاهش آب، منابع بهبود کیفیت چون هم مواردی به توانمی

محمدی  نمود. اشاره هافعالیت در مردم مشارکت و افزایش محلی مردم زندگی کیفیت افزایش افراد، سطح درآمد بهبود
های آبخیزداری در حوزه آبخیز کامه در خراسان رضوی اجتماعی طرح -( به بررسی اقتصادی7716گلرنگ و همکاران )

در منطقه،  شدهحاصلدن تغییرات پرداختند. در این پژوهش با مقایسه اطالعات قبل و بعد از اجرای طرح و مشخص نمو
نامه و نظرخواهی از وتحلیل نهایی از طریق پرسشیهتجزاقتصادی و اجتماعی صورت گرفت.  ازنظرها ی آنگذارارزش

را در کاهش سیل منطقه  تأثیرانجام شد. نتایج نشان داد، این پروژه بیشترین  موردمطالعهینان محدوده نشخوشکشاورزان و 
 درصد 24تأثیر بوده و یباجتماعی -و سایر فاکتورهای اقتصادی مهاجرت یی،زااشتغالداشته و در افزایش علوفه دام، 

ین آن نیروی کار بیکار روستایی بوده ناراضی ترمهمیل عدم استفاده از امکانات روستایی که به دلروستاییان از انجام طرح 

ها در های زیرزمینی و کاهش سیالباجتماعی، افزایش آب-( به ارزیابی اثرات اقتصادی7711و همکاران )دریکوند  .بودند
آباد پرداختند. در این طرح از دو جامعه آماری استفاده کردند: خانوارهای ساکن در حوزه طرح توسعه حوزه ریمله در شمال خرم

حیاتی )جامعه شاهد(. با استفاده از روش اسنادی، مشاهده عینی منطقه رخانوارهای ساکن در حوزه پی ( وریمله )جامعه آزمایش
هایی همراه بوده است، دهد که طرح با موفقیتی شد. نتایج نشان میآورجمعیاز موردنو پرسشنامه در دو جامعه، اطالعات 

 و آزمودهبوته کنی اشاره کرد.  توان به افزایش سواد ساکنین، کاهش مهاجرت، افزایش اشتغال و کاهشاین مورد می ازجمله
پرداختند.  سدبرنجستانک حوزه آبخیز در آبخیزداری هایطرح به نسبت دیدگاه آبخیزنشینان بررسی به (7713) همکاران

خود در منطقه دست یابد.  شدهتعییناجرای عملیات آبخیزداری تا حدودی توانسته به اهداف از پیش  دهدمیایج نشان نت

منوری و  .دائم و مناسب نتوانسته از مهاجرت روستائیان در این منطقه جلوگیری کند زاییاشتغالدلیل عدم  به هرچند
 نیروگاه و سد پروژه های توسعه روستایی را در محل( کاربرد ارزیابی اثرات اجتماعی در مدیریت طرح7737همکاران )

 2001 روش منوری مقاله این در برداری، موردبررسی قراردادند.بیشه در مراحل ساختمانی و بهرهسیاه ایذخیره خانهتلمبه

 عمد تا که پروژه موقت اثرات مجموع ازمحیطی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای ارزیابی سریع اثرات زیست
منفی و از مجموع اثرات درصد  5/66درصد از اثرات مثبت و  1/77است.  پروژه اجرای و ساختمانی زمانی دوره به مربوط

 بر اثرات پروژه بلندمدت و دائمی مثبت اثرات چیرگی بیانگر روشنیبه نتایج درصد مثبت بوده است این 14دائم پروژه نیز 
همبستگی در  توصیفی روش به آبخیزداری هایطرح کیفی ارزیابی( به 7730مقدسی و همکاران ) .هستند آن بلندمدت منفی

 مردم، و نگرش رضایت مانند آبخیزداری هایفعالیت اجرای اجتماعی اثرات بررسی و ارزیابی باهدفحوزه آبخیز سد بوستان 
 به نسبت روستاییان آگاهی که داد نشان توصیفی آمار نتایج پرداختند. ها،از پروژه مردمی پذیرش میزان مردمی، مشارکت



 

 حدی تا هاپروژه اجرای محلی بردارانبهره دیدگاه است، از کم ها خیلیطرح در آنان مشارکت و آبخیزداری هایطرح
 یعنی سدبوستان حوضه مشکل ترینمهم زمینه در اجراشده آبخیزداری هاینماید و طرح حل را معضل سیل است توانسته
 است. نداشته تأثیر است، شده هاآن مهاجرت به منجر که پایین روستاییان درآمد سطح و اشتغال کمبود

 

 

 هامواد و روش .3

 هاآوری و تحلیل دادههای جمعروش .3-1

ها، یک پژوهش کاربردی و توصیفی است و ازنظر اجرا، از نوع پژوهش صورت گرفته، ازنظر هدف و نحوه گردآوری داده
میدانی بوده که به روش پیمایشی به اجرا درآمده است. در این پژوهش ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری اجراشده در حوزه 

سالی به روش کیفی صورت پذیرفته است. با ات آبخیزداری و زمان وقوع خشکهای قبل و بعد از اقدامآبخیز مهوید در زمان
کیلومتری جنوب روستای  74( که در 7737تا  7761) آبادسنجی فتحهای ایستگاه بارانو تحلیل داده DIPافزار استفاده نرم

های شدید، متوسط و سالیکحال تحت تأثیر خشتابه 7711مهوید واقع شده است، مشخص گردید که این منطقه از سال 
هایی در قالب دو پرسشنامه تهیه گردید. ضعیف قرارگرفته است. در این تحقیق، با توجه به اهداف موردنظر، معیار یا مالک

اعضای شورا و تعاونی ) کشاورزان و دامداران( و خبرگان) جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل مردم محلی
خانوار کشاورز  52خانوار است که  524( ساکن در حوزه آبخیز مهوید است. مجموع خانوار این روستا شامل آبخیزداری و دهیار

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند سپس با پیمایش در منطقه نسبت به تکمیل صورت نمونهو دامدار از کل جامعه آماری به
نفر که شامل اعضای شورا،  6ه مربوط به خبرگان توسط های مربوط به مردم محلی، اقدام گردید و پرسشنامپرسشنامه

 اعضای تعاونی آبخیزداری و دهیار، تکمیل گردید.
( و سؤاالت 2تا خیلی زیاد  7از خیلی کم ) که بر مبنای سؤاالت بله یا خیر، طیف لیکرات ها در این پژوهشمحورهای پرسش

نفعان و کیفیت و سالی بر معیشت و کشاورزی ذیاند، شامل بررسی اثرات اجرای اقدامات آبخیزداری و خشکتشریحی بوده
سالی و بررسی میزان پذیرش کمیت آب، بررسی مشارکت روستاییان در طرح، نگرش افراد به عملیات آبخیزداری و خشک

 صورت گرفت. SPSSافزار شده با استفاده از نرمهای گردآوریها، انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل دادهژهمردمی پرو
 هاو مشخص شدن عدم نرمال بودن داده های با مبنای طیف لیکراتاسمیرنوف بر روی داده –با انجام آزمون کلموگراف  
(P<0.05)، های حاصل از سؤاالت بله و ها با آزمون ناپارمتریک ویلکاکسون انجام گرفت. جهت تحلیل دادهتحلیل این داده

 گیری استفاده شد.های تشریحی از فراوانی و میانگینای و درنهایت جهت تحلیل دادهخیر از آزمون دوجمله

 

 

 موردمطالعهمنطقه . 3-2
کیلومتری شمال شرق شهرستان فردوس  54هکتار در  7724با مساحت  کال چهل، ایهحوزهیکی از زیر  حوزه آبخیز مهوید

جاده  همچنین ،استدرون محدوده مطالعاتی خاکی و مالرو  هایراهواقع شده است. راه ارتباطی تا روستا آسفالت بوده ولی 
 است هیدرولوژیکیاین حوزه شامل دو زیر حوزه  .شودمیکیلومتری روستای مهوید منشعب  0فردوس به گناباد نیز از فاصله 

در زیر حوزه ای که سد بتنی که روستای مهوید در آن واقع شده است.  ریزندمیکه هردو به یک زیر حوزه غیر هیدرولوژیکی 
پستی  باکمی تا سد راه ارتباطی خاکی وجود داشته و از سد تا انتهای این زیر حوزه راه مالرومهوید در آن احداث گردیده است 

 بوده که به روستاهای شهرستان گناباد دسترسی دارد. دارای جاده آسفالت هیدرولوژیکی دیگرزیر حوزه  .یابدمیادامه و بلندی 



 

واقع شده  شمالی 7134444تا  7117444و عرض جغرافیایی  شرقی 677444تا  651444این حوزه بین طول جغرافیایی 
موقعیت  .است خشکنیمهو اقلیم منطقه به روش دومارتن خشک تا  مترمیلی 574متوسط بارش ساالنه حوزه حدود  است.

 ارائه شده است. 7منطقه مورد مطالعه در کشور و استان در شکل 
  

 
 

 کشور و استان خراسان جنوبی: موقعیت منطقه مورد مطالعه در (1)شکل 

 

 

 در حوزه آبخیز مهوید اجراشدهاقدامات آبخیزداری . 3-3
های قبل از احداث سد و اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز مهوید با مسائل و مشکالت مختلفی همچون تخریب در سال

درصد از روستای مهوید که در حاشیه  14مواجه بوده است طوری که های شدید پوشش گیاهی، فرسایش خاک و سیالب
تر ای مناسبواسطه سیل شدید، تخریب گردید و روستا با مشارکت مردم و جهاد سازندگی در منطقهرودخانه واقع شده بود به

تا  7766بهبود کیفیت حوزه، در سال جلوگیری از ادامه این روند و  منظوربه. در این زمینه، و بافاصله از رودخانه احداث گردید.
با  مترمکعب 514444طول تاج و حجم آبگیری  متر 04متر از کف رودخانه، 72با ارتفاع سد وزنی بتونی سنگی مهوید  7761

 5سازه توری گابیون،  50بند خاکی،  2عملیات آبخیزداری شامل  7715مشارکت نقدی و نیروی انسانی کشاورزان و در سال 
هکتار کپه  254، کارینهال هکتار 74احداث بانکت،  هکتار 50، حفاظتیدیوار  1، چینخشکهسازه  742مالتی،  سازه سنگی

شدید و متوسط شده است  هایسالیخشکاین روستا دچار  7711در حوزه اجرا گردید. از سال  بذرپاشیهکتار  252کاری و 
 خود قرار داده است. تأثیرتحت  شدیداًکه این پدیده محیطی از زمان وقوع تا به امروز این حجم عملیات آبخیزداری را 

 

 

 یریگجهینتبحث و  .4

 خبرگان روستای مهوید هاینامهپرسشنتایج تحلیل . 4-1
تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با خبرگانی که از آب سد مهوید سهم داشتند نشان داد: روش کشت و از  آمدهدستبهنتایج 

از سد مهوید تخلیه رسوب  حالتابهتغییر نکرده است،  سالیخشکآبیاری محصوالت در روستا پس از اقدامات آبخیزداری و 
به بازسازی پروژه آبخیزداری و  مندعالقههستند و ی صورت گرفته راضی صورت نگرفته است، روستاییان از اقدامات آبخیزدار

روستاییان  . روستاییان از پروژه آبخیزداری مهوید رضایت کامل دارند، قبل و بعد از اجرای اقدامات برایباشندمیمرمت سد 
 هایتشکلد پروژه آبخیزداری باعث ایجااست،  برگزارشدهثانویه  هایمراقبتطرح و نگهداری و  آموزشی توجیه هایکالس

همچون تعاونی آبخیزداری در روستا شده است ولی این پروژه باعث ایجاد تنوع شغلی در منطقه نگردیده است، اقدامات 



 

هکتار از  04حدود  هاسالیخشکدر روستا گردیده است که پس از وقوع  کشتقابلهکتار زمین  24آبخیزداری باعث افزایش 
بار در سال حوزه  0تا  7گردیده است، قبل از اجرای پروژه آبخیزداری  کشتغیرقابلد اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز مهوی

تخریب روستا برجای  ازجمله ناپذیریجبرانکه خسارات  گرفتمیمخرب قرار  هایسیل تأثیرآبخیز و روستای مهوید تحت 
سیل مخرب در منطقه رخ نداده است و شدت  هاسالیخشکلی پس از اجرای عملیات آبخیزداری و وقوع و گذاشتمی

 اقدامات آبخیزداری در مهوید "بسیار کاسته شده است و به نقل از اعضای تعاونی آبخیزداری هاسازهسد و  واسطهبه هاسیالب
مخرب، جلوگیری از پر شدن مخزن سد با رسوب و کمک به حفظ پوشش گیاهی و خاک شده  هایسیلجلوگیری از باعث 
اخیر بر  هایسالیخشکبر مهاجرت مردم منطقه نداشته است ولی  تأثیری آبخیزداریخبرگان منطقه اقدامات  ازنظر ."است

خانوار مجبور به  24سال اخیر حدود  2بسزایی گذاشته است طوری که در  تأثیرمهاجرت خانوارها و افراد روستای مهوید 
رت گرفته با خبرگان منطقه در زمان اجرای پروژه آبخیزداری حوزه مصاحبات صوه ، با استناد باندشدهمهاجرت از روستا 

 تأثیردرآمد خانوارها  برافزایشاست و این اقدامات  شدهاستفادهبه میزان اندکی از آب، برق و سرمایه روستاییان  ،مهوید
کشاورزان شده است، پس از خصوص باعث کاهش درآمد روستاییان ب شدتبهاخیر  هایسالیخشکچندانی نداشته است ولی 

در روستا قیمت زمین  شدید باعث کاهش سالیخشکقیمت زمین در منطقه کمی افزایش پیدا کرد که وقوع  ،اقدامات اجرای
گردید. مدیریت آب سد مهوید بر عهده هیئت مدیره سد که همان مالکین قنات مهوید که سد در محل قنات احداث گردیده 

ولی از زمان  گردیدمی)زمان نیاز آبی کشت زعفران( آزاد  ماهدین از نیمه مهرماه تا اوایل احداث آ ، آب سد بعد ازاستت، اس
سال  2. بعد از اجرای پروژه آبخیزداری در شودمیتنها در زمان زایچه زعفران )نیمه مهر تا نیمه آبان( رها  سالیخشکوقوع 

ولی پس از وقوع  طرح قرق است مهرماهر و شهریو جزبهام طول سال سال در تم 2اول منطقه قرق کامل بوده است و بعد از 
رشته قنات و  73، در منطقه یک چاه آشامیدنی سالیخشکقبل از وقوع  .شودنمیدنبال  طورجدیبهاین طرح  هاسالیخشک

عالوه بر چاه آشامیدنی که در روستا بوده است یک چاه کشاورزی حفر  سالیخشکاست ولی پس از  وجود داشته چشمه 0
 است. شدهخشک هاچشمهو  هاقناتاست و سایر  ماندهباقیرشته قنات  1گردیده است و 

 

 مردم محلی روستای مهوید هایپرسشنامهنتایج تحلیل . 4-2
تصادفی  طوربهسرپرست خانوار با شغل کشاورزی و دامداری  52خانوار ساکن در روستای مهوید با  524در این پژوهش از 

مرد با میانگین  52 موردنظر هاینمونه. مربوط به مردم محلی اقدام گردید هایپرسشنامهمصاحبه شد و نسبت به تکمیل 
از آب سد  وبیشکمبا سهمی  دارای شغل کشاورزی و دامداری هستند د تاعمسال و میانگین تحصیالت ابتدایی که  22سنی 

 .باشندمی، روستای مهوید
 

 

 ایدوجملهنتایج حاصل از آزمون . 4-3
اجرا گردید مشخص شد که روش کشت و های بله یا خیر بر روی داده SPSSافزار ای که در نرمبر اساس آزمون دوجمله

سالی تغییر نکرده است، جهت اجرای پروژه های قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری و در زمان خشکآبیاری کشاورزان در زمان
، شده یا مبلغی پرداخت گردیده استشده است که به ازای نیروی کار به افراد سهم فروختهاز نیروی کار این خانوارها استفاده

های گیاهی کاشته شده و انتخاب روستای مهوید جهت اجرای عملیات آبخیزداری راضی بوده این افراد از اجرای پروژه، گونه
های آموزشی توجیه طرح و نگهداری و کالسدر  نتایج آزمون نشان داد کههای مشابه دارند. و تمایل به اجرای پروژه

رسانی ناقص مجریان این طرح اند که دلیل آن اطالعخانوارهای نمونه شرکت نکردهدرصد از  24های ثانویه از پروژه، مراقبت
درصد از کشاورزان موردنظر تحت اجرای عملیات  24کشت های قابلدر سطح روستا است، همچنین مشخص گردید که زمین



 

نه استفاده گردیده است که نشان درصد خانوارهای نمو 24آبخیزداری افزایش یافته است و در زمان اجرای پروژه از سرمایه 
 اند.دهد این خانوارها عالوه بر نیروی کار برای دریافت سهم بیشتر از این پروژه هزینه پرداخت کردهمی

 

 

 نتایج حاصل از آزمون آماری ویلکاکسون. 4-4
 هایطرحاست که برای مقایسه دو گروه وابسته در  ی غیر نرمالهادادهبرای  آزمون ویلکاکسون نوعی آزمون ناپارامتریک

کیفی بر مبنای  سؤاالتدر این پژوهش  .گیردمیقرار  مورداستفاده تواندمی مختلف( یک نمونه در دو موقعیت) مابعدماقبل و 
در این  هادادهمقایسه  هایزمانبا این آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که  (2تا بسیار زیاد  7بسیار کم ) لیکراتطیف 

 هادادهمقایسه  و سالیخشکمربوط به: قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری، قبل از اقدامات و بعد از  سؤاالتیمطالعه که شامل 
نشان  5 شکلو  7 جدولدر  ، تنظیم گردیده است. نتایج این آزموناست سالیخشکبعد از اقدامات و بعد از  هایزماندر 
 است. شدهداده

 

 

 بر مبنای طیف لیکرات سالیخشکمقایسه معیارها در زمان قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری و زمان : (1) جدول

 

 معیار قبل از اقدامات عد از اقداماتب سالیخشکزمان 

 هاچشمهو  هاقناتمیزان آبدهی  26/3 80/8 80/1

 هاچاهآبدهی  86/3 20/3 28/1

 تعداد سیل 08/8 60/1 12/1

 هاآبگل آلودگی  62/8 80/1 80/1

 میزان و تنوع محصوالت 2/3 26/8 12/1

 دسترسقابلمیزان آب  88/3 28/8 60/1

 میزان علوفه مرتعی 00/6 62/3 68/1

 میزان درآمد 68/6 66/3 36/1

 کیفیت آبرضایت از  32/8 32/8 32/8

  



 

 
 

 بر مبنای طیف لیکرات سالیخشک زمان و یزداریآبخ اقدامات از بعد و قبل زمان در ارهایمع سهیمقا: (2)شکل 

 

دهد که اقدامات آبخیزداری تأثیر بسزایی در بیشتر معیارهای مورد سنجش در جهت بهبود نشان می 5 شکلو  7جدول 
سالی تأثیر بیشتری در جهت وخیم شدن شرایط حوزه ایجاد کرده است و شرایط شرایط حوزه اعمال نموده است ولی خشک

نتایج آزمون ویلکاکسون بر مبنای طیف لیکرات نشان  .حوزه را به حالتی بدتر از قبل از اقدامات آبخیزداری برگردانده است
و اقدامات آبخیزداری باعث در شرایط بسیار خوب بوده است  هاسالیخشکقبل از  هاچشمهو  هاقناتمیزان آبدهی  دهدمی

ه متوسط در حوز هاچاهمیزان آبدهی  کم شده است. میزان آبدهی بسیار هاسالیخشکقوع آبدهی بیشتر شده است ولی با و
باعث افت شدید در میزان  سالیخشکگردیده است ولی  هاچاهاقدامات آبخیزداری باعث افزایش میزان آبدهی بوده است و 

از بسیار زیاد به  هاآباین فاکتور در منطقه شده است. اقدامات آبخیزداری در حوزه باعث کاهش تعداد سیل و گل آلودگی 
میزان و تنوع محصوالت و  بر این دو فاکتور اعمال نکرده است. داریمعنی تأثیر سالیخشکبسیار کم شده است که وقوع 

 کهدرحالی در حوزه مهوید قبل از اقدامات متوسط بوده که اقدامات آبخیزداری باعث افزایش نسبی دسترسقابلمیزان آب 
میزان  دارمعنیات آبخیزداری باعث افزایش . اقدامدو فاکتور مذکور شده استباعث کاهش بسیار زیاد میزان  سالیخشک

افت شدید در میزان این دو فاکتور  سالیخشکگردید ولی  موردمطالعهعلوفه مرتعی و میزان درآمد آبخیزنشینان در روستای 
نکرده  داریمعنیتغییر  سالیخشکایجاد کرده است. فاکتور رضایت از کیفیت آب در منطقه قبل و بعد از اقدامات و در زمان 

 .است مانده باقیاست و بسیار خوب 
 

 

 تشریحی سؤاالت وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از . 4-5
 آمدهدستبه موردمطالعهتشریحی پرسشنامه با خانوارهای  سؤاالتمصاحبه و گفتگو و تکمیل اطالعات این بخش از طریق 

که خانوارها از اجرای اقدامات آبخیزداری راضی بوده و به  دهدمیاین بخش نشان  وتحلیلتجزیهیج حاصل از ااست و نت

نبوده ولی  تأثیرگذارهستند، همچنین معتقدند که اقدامات آبخیزداری در مهاجرت روستاییان  مندعالقهبازسازی این پروژه 

اد از اجرای طرح قرق اعمال کرده است، میزان رضایت این افر موردنظرفاکتور  برافزایشبسزایی  تأثیراخیر  هایسالیخشک

ناراضی بوده و  کامالًاین منطقه از اجرای طرح قرق در این وسعت زیاد در حد متوسط بوده است به دلیل اینکه دامداران 

1

2

3

4

5

میزان آبدهی 
ها و  قنات 
ها چشمه 

ها آبدهی چاه  گل آلودگی تعداد سیل
ها آب 

میزان و 
تنوع 

محصوالت

میزان آب 
قابل دسترس

ه میزان علوف
مرتعی

رضایت از میزان درآمد
کیفیت آب

بررسی اثرات پروژه آبخیزداری و خشکسالی

قبل اجرای عملیات آبخیزداری بعد اجرای عملیات آبخیزداری زمان وقوع خشکسالی



 

 سالیخشکاظهار داشتند که قبل از وقوع  موردمطالعهگردیده است. خانوارهای  هاآنمعتقدند که باعث ضرر و زیان 

، گیالس، زردآلو، پیاز، لوبیا، نخود، عدس، زعفران، گندم دیمی و آبی، بادام، گردو، زمینییبسگوجه،  قبیلمحصوالتی از 

 ...، یونجه، جو، آلبالو، نارنگی، ذرت، انگور، هویج، خشخاش، خربزه، هندوانه، ماش، نخود، شبدر و سبزیجاتچغندر، خیار، 

محصوالتی از قبیل زعفران، بادام، گردو و گندم دیم و  فقط حالتابه سالیخشکدر زمان وقوع  کهدرحالی کردندمیکشت 

کیلو گردو و  24میانگین  طوربهاز درخت گردو  سالیخشکمثال قبل از  طوربه شودمیآبی به میزان اندک در روستا کشت 

های شدید از درخت گردو سالیخشک باوجودولی در حال حاضر  گردیدمیکیلو بادام برداشت  52میانگین  طوربهدرخت بادام 

شوندگان علت اصلی این پرسششود و کیلو بادام برداشت می 5طور میانگین کیلو گردو و از درخت بادام به 2طور میانگین به

  .دانندسالی و حمله آفت کرم ساقه خوار به محصوالت خصوصاً درختان بادام میموضوع را خشک

 

 پیشنهادات .5

ایجاد کرده  هاآببسزایی بر کاهش سیل و گل آلودگی  تأثیراز این پژوهش، احداث سد در وهله اول  آمدهدستبهطبق نتایج 

( باعث بهبود شرایط فیزیکی و 7711تا  7715از سال ) سالیخشکتا قبل از وقوع  اجراشده است همچنین عملیات آبخیزداری

 اظهار نمود، توانمیاین مطالعه شینان شده است ولی با استناد بر نتایج بیولوژیکی حوزه آبخیز مهوید و شرایط معیشت آبخیزن

 دهدمیخود قرار  تأثیرکامل تحت  طوربهو محیط را  است بینیپیشقابل  سختیبهکه  سالیخشکپدیده محیطی همچون 

آن را به صفر برساند و شرایط را  تأثیرخود قرار دهد که  الشعاعتحتعملیات انسانی در طبیعت با حجم زیاد را طوری  تواندمی

محیطی و ارائه راهکارهای مناسب  هایپدیدهدر جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به  شودمیاز قبل نماید. پیشنهاد  تروخیم

 آنان افزایش یابد. آوریتابافراد کاهش و  پذیریآسیبمقابله با شرایط سخت، توجه بیشتری شود تا  برای
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 ،توسعه روستایی هایطرحیریت دکاربرد ارزیابی اثرات اجتماعی در م، منوری، سید مسعود و تجریه چی، ساناز [4]
 صفحه 71 ،7737 ، رشت،همایش ملی توسعه روستایی

آبخیزداری  هایطرحدیدگاه آبخیزنشینان نسبت به ، آزموده، علی؛ زارعی، مهدی؛ رهنما، هادی و امیرنژاد، حمید [5]
 و آبخیزداری مهندسی و علوم ملّی همایش ششمین مقاالت مجموعه ،در حوزه آبخیز سدبرنجستانک شدهانجام
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 13-32ص  ،7716 ، تهران،ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران "کامه خراسان رضویموردی حوزه آبخیز 
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مجید؛ کرمی، حمید و خادمی،  فیروز؛ شاه کرمی، عزیزاهلل؛ لشنی زند، مهران؛ گراوند، پرویز؛ مبارکیان، سیددریکوند،  [7]
ریمله، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی  حوزه توسعه طرح اجتماعی -اقتصادی اثرات ارزیابی ،کریم

 صفحه 77 ،7711 مدیریت پایدار بالیای طبیعی( گرگان،)آبخیزداری ایران 

ارزیابی اقدامات آبخیزداری در کاهش وقوع سیل؛ مطالعه ، سید جمال ،رضوی، حسین ،ملکی نژاد، طوبی ،دانشی  [8]
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 7737،فردوس
[10] Johnson, R.C, Effects of forestry on suspended solids and bedload yields in the Balquhidder 

catchments, Journal of Hydrology, Vol 145, Issue 3, 1993, pp 403-417 

[11] Sreedevi, T., Wani, S., Sudi, R., Patel, M., Jayesh, T., Singh, S., and Tushar, S, On-site and off-site 
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