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 دهچکی
 

و  یفیک یهابه روش یابیارز نی. اباشدیم یو اصول حیصح یابیارز ازمندین زیدر حوزه آبخ ییاجرا یهارد پروژه ایو  دییتا

 یبررس یبرا ازیمورد ن یهاشاخص نیاز مهمتر یکیتر باشد. کامل جهیبوده و نت گریکدیتا مکمل  شودیانجام م یکم

حقابه در باالدست و  سهیو مقا ی. پژوهش حاضر به بررسباشدیدست م نییپا یهاحقابه یزداریآبخ یهاپروژه ریتاث

نفر و علویه به دلیل تعداد  35جامعه آماری برای صدرآباد و ندوشن  پرداخته است. یحوزه به روش پرسشگر دستنییپا

ان تایید و پایایی به باشد. روایی پرسشنامه توسط جمعی از صاحب نظرنفر( می 18برداران کل مجموعه )پایین بهره

ها به باالدست برهم زدن حقابه نانیزنشیآبخ دهدینشان م جینتا محاسبه شد. SPSSوسیله آلفای کرونباخ با نرم افزار 

های باالدست حجم پروژه عنوان کردند. ادیموضوع را متوسط تا ز نیدست ا نیینکرده اما پا دییاحداث بندها را تا لیدل

 نفعان دارد. ارتباط مستقیم با نظر ذی هاهر کدام از آبادی

 ندوشن ،یپرسشگر ،یزداریآبخ حقابه،ها: کلید واژه
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 مقدمه
 

و  یاسیس ،یاجتماع ،یدر گرو اهداف چند منظوره آن در سطح مختلف فن یزداریآبخ یهاطرح تیموفق

و هدررفت  شیو مبارزه با فرسا ها شامل مهارطرح نیشده ا ینیبشی(. اهداف پ138۶ ،ی)احمد باشدیم رهیغ

درآمد  شیافزا ،یو دام یاهیاعم از گ زهایآبخ داتیتول شیاستفاده از منابع آب و خاک، افزا یسازنهیآب، به

 ی)مقدس باشدیم لیقب نیاز ا یو اهداف هاالبیخاک و س شیاز فرسا یو کاهش خسارات ناش زهایآبخ نیساکن

 (.13۹3و همکاران، 

 یابیارز نیها و همچنپروژه یکم یابیبه ارز ازیشده ن ادیها بر اهداف پروژه ریتاث زانیم یمنظور بررس به

تا ضعف هر  کندیشده کمک م ادی. استفاده از دو روش باشدینفعان میو ذ انیبا استفاده از نظرات روستائ

 .میسازه ها داشته باش نیا راتیاز تاث یحیپوشش داده و برآورد صح یگریروش را د

و  نیسن . است شده پرداخته کشور خارج و داخل گرفته در صورت مطالعات از برخی به بخش این رد

شمال  زراعی اراضی در خاک فرسایش بر اقدامات آبخیزداری اثر نمودن کمی هدف با ( 2007 ) همکاران

مردم  مشارکت با هگزین این کارگیری به اقتصادی اکولوژیکی و دیدگاه از که رسیدهاند نتیجه این به اتیوپی

 در آبخیزداری های طرح توسعه پیامدهای بررسی به (200۶همکاران ) و . سردوی است بوده بخش نتیجه

 به میتوان ها آن ترین از مهم که است شده ارزیابی مثبت ها طرح پیامدهای اجرای .پرداختند هند گوجرات

 محصوالت تنوع و زایش عملکرداف خاک، فرسایش کاهش آب، منابع بهبود کیفیت چون هم مواردی

 فعالیت در مردم مشارکت افزایش و  محلی مردم زندگی کیفیت افزایش افراد، سطح درآمد بهبود کشاورزی،

 . نمود اشاره ها

حوزه  در آبخیزداری های طرح به نسبت دیدگاه آبخیزنشینان بررسی به ( 2010 ) همکاران و آزموده

 به اهداف توانسته حدودی تا آبخیزداری عملیات که اجرای داد نشان یجنتا . پرداختند سدبرنجستانک آبخیز

 مهاجرت روستائیان از نتوانسته مناسب و دائم زایی عدم اشتغال دلیل به چند هر .یابد دست منطقه در خود

 های طرح در روستاییان  مشارکت بر تأثیرگذار عوامل بررسی با (( 2012همکاران  و . رضایی کند جلوگیری

 مورد پاسخگویان میزان مشارکت مجموع در که رسیده اند نتیجه این به آبخیز خمارک حوزه بخیزداریآ

 های طرح با پاسخگویان میزان آشنایی بودن پایین وجود با و دارد قرار کم و خیلی کم سطح در مطالعه

 مشارکت موانع ترین مهم نتایج حاصله، براساس . داشتند ها طرح این به مساعدی آنان نگرش آبخیزداری،

 رسانی اطالع نظام فقدان های آبخیزداری، طرح از روستاییان آگاهی سطح بودن شامل، پایین روستاییان

 های دولتی بود. حمایت و اعتباری تسهیالت از کافی مندی عدم بهره و مناسب

 نیرداخت. همچنبه آن پ توانینم یابیارز یفیاست که معموال در روش ک یاز موارد یکیحقابه ها  بحث

رو  نی. از اردیگیقرار نم انیمورد توجه روستائ ،یبه آرام ریبودن و تاث یخزش لیبه دل زین یفیدر روش ک

دست و  انیشده باال دست حوضه، م کیبه صورت تفک نانیزنشینظرات آبخ یپژوهش حاضر با هدف بررس

 ها انجام گرفت.آن سهیدست و مقا نیپائ
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 هامواد و روش

 

 خصوصیات منطقه مورد مطالعه

 

درجه و  53تا  قهیدق 25درجه و  53 ییایجغراف تیمربع با موقع لومتریک 124۹ندوشن به وسعت  زیآبخ حوزه

حوزه است.  دهیواقع گرد یعرض شمال قهیدق 15درجه و  32تا  قهیدق 45درجه و  31و  یطول شرق قهیدق 50

الدست دشت یزد اردکان و وسعت آن از نظر آبخیزداری و آبخیز مذکور به دلیل قرارگرفتن در قسمت با

های آبخیزداری زیادی در حوزه باشد. به همین دلیل پروژههای آبخیز بسیار حائز اهمیت میمدیریت حوزه

 8 نیب ازتغذیه ای هستند.  - هایی استفاده شد که بندهای ذخیرهانجام گرفته است. در پژوهش حاضر از پروژه

ها در حوزه پروژه یندهیآبخوان حوزه، تعداد چهار بند ذکر شده را به عنوان نما یمصنوع هیذتغ یپروژه

ها تکمیلی همدیگر هستند. روستای صدرآباد به عنوان باالدست حوزه، ندوشن به که دوتا از پروژه انتخاب شد

ها نده موقعیت آبادیده( نشان1عنوان میان دست و علویه پایین دست حوزه در نظر گرفته شدند. شکل )

 باشد.می

 

 
 های مورد بررسیموقعیت حوزه آبخیز ندوشن و آبادی 1شکل 

 

 

 



 

 

4 

 

 کار  روش
 

 توصیفی غیرآزمایشی و کاربردی پژوهش یک ها، داده نحوه گردآوری و هدف نظر از گرفته، صورت پژوهش

 نظرر از همچنین، . است درآمده جراا به پیمایشی روش به که میدانی است نوع از اجرا، شیوه نظر از و است

 آبخیزداری اثرات اقدامات ارزیابی پژوهش این در .است همبستگی یک پژوهش متغیرها، بین ارتباط تحلیل

 مورد اهداف به با توجه روش، این در . است پذیرفته صورت کیفی روش ندوشن به آبخیز حوزه در شده اجرا

 شامل پژوهش در این مطالعه مورد آماری جامعه . گردید تعیین امهقالب پرسشن در هایی مالک یا معیار نظر،

چرون  هرم شرده، آبخیرزداری اجررا های طرح ها آن محدوده در که آبخیز ندوشن  حوزه ساکن روستاییان

 لیربره دل هیعلو ینفر و روستا 35صدرآباد و ندوشن  یجامعه آمار انیم از باشد.صدرآباد، ندوشن و علویه می

سراده انجرام  یبه روش تصادف یریشد. نمونه گ یهمه جامعه آمار ینفر اقدام به بررس 18نفعان  یتعداد کم ذ

 زیرپرسشنامه هرا توسرط آبخ لیدر منطقه در ارتباط با سواالت پژوهش، نسبت به تکم شیمایشد، سپس با پ

 کرت،یل فیط یپژوهش بر مبنا نیها در ا. محور پرسشدیانتخاب شدند، اقدام گرد ینان که به طور تصادفینش

و صراحب  دیاز اسرات یپرسشنامه توسرط جمعر یی. رواباشدی( م5کم ) یلی( تا خ1) ادیز یلیاز خ ییپاسخ ها

 10کرونبراخ  یآلفرا یو بررسر اابزار پژوهش، برا اسرتفاده از آزمرون راهنمر ییایپا نییتع یو برا دیینظران تا

از  زیرپرسشنامه هرا ن جیقرار گرفت و نتا یمورد بررس زین ییای، پاSpssپرسشنامه اول با استفاده از نرم افزار 

 شدند. ریتفس Spssو با استفاده از  اریو انحراف مع نیانگیم قیطر
 

   

 گیریبحث و نتیجه

  

 نیسهم پائ دنیباعث کاهش رس دهدیم یاز رواناب را در خود جا یادیکه حجم ز یزداریبزرگ آبخ یها پروژه

به آب  یآبخوان ها، کمک هیبندها در نفوذ و تغذ نیکم ا ییکورا لیبه دل نیو همچن شودیواناب مدست ها از ر

به  ازین یفیپروژه هابه روش ک ریثتا یبررس یگفت برا توانیپس م کندیدست نم نیمناطق پائ ینیزم ریز

 .باشدیم یرینمونه گ تیو توجه به موقع یمنطقه ا یبررس

 
 به جامعه های آماری مدنظر معیارهای مربوط 1جدول 

  تعداد نمونه انحراف معیار میانگین

 صدرآباد)باالدست( 35 1/110 5/34

 ندوشن)میان دست( 35 1/157 3/11

 علویه)پایین دست( 18 647/0 2/22

 

 نیپائ یسازه ها بر حقابه ها نیا ریتاث یمربوط به سوال چگونگ نیانگیم دهد،ینشان م جی( نتا1جدول ) مطابق

 2/22( هیدست )علو نیو پائ 3/11دست )ندوشن(  انی، م5/34دست، در باال دست حوزه )صدرآباد( حدود 
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متوسط و در -دست کم انیدر م کم، یلیخ ریتاث ای ریاست که در باال دست عدم تاث یمعن نیبد نی. اباشدیم

 اند.عنوان کرده ادیز-دست متوسط نیپائ

آمده است. پرسشنامه مورد نظر از پایایی قابل ( 2جدول )درطرح شده  پرسشنامه یکرونباخ برا یآلفا بیضر

قبولی برخوردار است و میتوان از نتیجه آن در هدف مورد نظر استفاده کرد. چرا که در بسیاری از منابع )کتاب 

فاقد  5/0ز پایایی متوسط و کمتر ا 7/0و  5/0پایایی قابل قبول، بین  7/0اند که آلفای باالی آبی( عنوان کرده

 باشد.پایایی الزم می
 

 آلفای کرونباخ  2جدول  

 گویهتعداد  آلفای کرونباخ

823/0 18 

 

 یبر حقابه ها ریبر تاث لیباالدست روستاها را دل یتعداد و حجم سازه ها توانیذکر شده م جیبا توجه به نتا 

 توانیم ابدیخارج از حوزه ادامه  ایحوزه و  یحاضر تا خروج یکه اگر پرسشگر یدست دانست. به طور نیپائ

 دست را متوجه شد.  نیها بر حقابه پائسازه نیا یواقع ریتاث
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   منابع فارسی
 

اختصاصی محمدرضا. ارایه مدلی برای ارزیابی طرح  & ,احمدی حسن, نظری سامانی علی اکبر, قدوسی جمال [1]

 .های آبخیزداری

، بررسی وضعیت 13۹8؛ حسین سروی صدرآباد؛ ناصر اسالمی مقدم و حبیب اله قاسمی، بهلولی قشقایی, محمد [2]

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، روند زمانی تغییرات کیفیت آب دشت جهرم، 
https://www.civilica.com/Paper-، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری، منابع طبیعی و محیط زیست

.html049_04AHCONF-04AHCONF 

، بررسی وضعیت روند زمانی تغییرات 13۹8طباطبایی, سیدحسن؛ مهدی محمدجانی و حسین سروی صدرآباد،  [3]

علوم کشاورزی، منابع طبیعی و  چهارمین همایش بین المللی افق های نوین درکیفیت آب دشت سروستان، 
04AHCONF-https://www.civilica.com/Paper-، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری، محیط زیست

.html073_04AHCONF 

، پهنه بندی متغیرهای کیفی آب زیر 13۹8آباد، طباطبایی, سید حسن؛ مهدی محمدجانی و حسین سروی صدر [4]

، تهران، مرکز پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعیزمینی دشت سیدان فاروق، 

موسسه آموزش عالی مهر اروند، -راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 
.html113_05EICONF-05EICONF-https://www.civilica.com/Paper 

، بررسی چالش های کنونی و پیش رو در هیدرولوژی شهری و مدیریت آب، 13۹7سروی صدرآباد, حسین،  [5]

 ، تهران، موسسه برگزارسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

https://www.civilica.com/Paper-کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، 

.html053_03MDCONF-03MDCONF 

منابع آب در مناطق خشک ، تحلیلی بر سیر تحوالت کشاورزی در ارتباط با 13۹7سروی صدرآباد, حسین،  [۶]

انجمن  -، یزد، دانشگاه یزد هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایراناستان یزد، -ایران مطالعه موردی

 html316_70WRM-07WRM-https://www.civilica.com/Paper.علوم ومهندسی منابع آب ایران، 

های آبخیزداری به روش توصیفی (. ارزیابی کیفی طرح2015نجفی نژاد. ) & ,مقدسی, نفیسه, شیخ, واحدبردی [7]

-205 ,(2)22 ,های حفاظت آب و خاکمجله پژوهش .(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان)همبستگی 

218. 
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