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 چكیده
 

های آبخیزداری تلقی  انجام پروژهوری از آب باران،  های پذیرفته شده برای بهره یكی از روش

بر  ،های باالدست سد کارده زیر حوزهیكی از شود. در این مقاله نقش عملیات آبخیزداری در  می

 خانوارِ 152جامعه آماری منتخب، . ه استشدآبدهی قنوات، ارزیابی میزان ها و  استحصال بارش

به عنوان  محاسبه با فرمول کوکران، شو به رو ینفر از آنان، به طور تصادف 38بودند که  روستا 

 یدِانتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که پس از تهیه، آزمون اعتبار و تائ ها، حجم نمونه

و با کمك  یعامل یل(، به صورت حضوری در محل تكمیل شد. به روشِ تحلα=745/0) آن یاییِپا

و نتایج حاصل از استخراج اطالعات  ساکنین حوزهبر نظرخواهی از  یآمار توصیفی، مبتن

آبخیزداریِ اجرا شده، مشخص شد. برای آنالیز و  های پروژهمیزان اثرگذاری  ها، مهپرسشنا

های توصیفی و  تحلیل و توصیف اطالعات از آماره و برای مقیاس لیكرت از سنجش اثرات

 های یرمتغاز میان که  مشخص ساخت ها تحلیلاستفاده شد.  های استنباطی چند متغیره، آماره

حدود  ،و کنترل سیالب قنوات یآبده یشافزا افزایش سطح اراضی کشاورزی و باغی،یرگذار، تاث

 یینها یج. نتاتجمعی به خود اختصاص داده استنسبت به واریانس را  یانسدرصد از کل وار 61

 یآبرفت، آبده یهو تغذ ها بارشاست با کنترل  هتوانست یزداریآبخ یاتعمل ،که این یقتحق

 دهد.  یشرا افزا یو باغ یکشاورز یقنوات را بهبود و سطح اراض

 

 ، سبزوار.تحلیل عاملی، اتقن، آبخیزداریاستحصال، آب باران، ها:  کلید واژه

 
Increase the flow of water in Qanats with rainwater harvesting through 

watershed management practices  
 

 

Abstract 
 
watershed management activities, is an important methods for utilization of rain water. The 

main objective of present study was, identification and analysis of impacts watershed 
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management operations implimented in discharge Qanats of Gosh village where located 60 km 

north of Mashhad. The sample data of this study was consisted of 38 extension workers were 

randomly selected from the study area based on Cochran’s sampling methodology. The 

research instrument consisted of three parts in Likert scale. The validity of the questionnaire 

was analyzed and reliability coefficient was calculated for the questionnaire using Cronbach's 

alpha ratio of 0.745. These amounts showed that questionnaire has an acceptable ability for data 

gathering. Factor analysis was major statistical method. The results showed that by use of 

factor analysis technique, variables related to study on plemented watershed management 

activities effects according to villagers believe, Shorten to three factors, consisted of, garden 

and farm land increase, increased discharge of qanats, and prevent flood damage.  
 
Keywords: Harvesting, rainwater, watershed management, Qanat, factors analysis, 

Sabzevar.  

 

   
 

 مقدمه
 

اقلیم  در سرلوحه امور خود قرار دهد. نعمت الهی رانیاز ضروری انسان به آب باعث شده است تا توجه به این 

را افزون ساخته است. اجرای عملیات  مانند این نعمت الهی بیاستفاده بهینه از  خشك و نیمه خشك کشور نیز لزوم 

انجام  فرضیه تحقیق این است که .شود ارزیابی می استحصال بارانهای پذیرفته شده و کارا، برای  آبخیزداری یكی از روش

دهد که اقدامات  مطالعات  نشان میباشد.  ها می آبهای ناشی از بارش عملیات آبخیزداری قادر به حفظ و ذخیره روان

آبخیزداری دارای ارزش اقتصادی مثبتی بوده و موجبات کاهش احتمال وقوع خشكسالی و افزایش تداوم جریان آب را 

 (1391)و همكاران  غفوریو  (1389تیموری و عمرانی )نین تحقیقات همچ .(1383)صادقی و همكاران،  آورند فراهم می

اقدامات نقش قابل دهد که این  ها نشان می ناشی از بارش نقش اقدامات آبخیزداری بر روی حفظ آب مبنی بر مطالعه

 داشته است.  ها ندگیبار استحصالای در  توجه

 

   

 

 ها مواد و روش

 

کیلومتری شمال شهرستان مشهد واقع در دهستان کارده از بخش  60مورد مطالعه در  ی آبخیز حوزه

دقیقه  34درجه،  59ثانیه تا  5دقیقه و  31  درجه،  59مرکزی قرار گرفته است. این منطقه بین دو طول جغرافیایی 

ی  ثانیه 42دقیقه و  34 رجه،د 59ثانیه تا  53دقیقه و  42درجه،  36ی شرقی و دو عرض جغرافیایی  ثانیه 42و 

وسعت حوزه آبخیز سد  27/1هكتار است که  GIS ،5/2202منطقه به روش استفاده از  شمالی قرار دارد. مساحت 

متر  2040ی آبخیز گوش  شده و یك روستا به نام گوش در آن واقع شده است. حداکثر ارتفاع حوزهکارده را شامل 

های هواشناسیِ ایستگاه گوش  دادهدرصد برخوردار است.  51/28شیب متر است که از  1440و حداقل ارتفاع آن 

متر و متوسط درجه حرارت  میلی 5/300 ی آبخیزِ گوش، حوزهدهد که متوسط سالیانه بارندگی در  نشان می

های بارش و دمای متوسط  ی روش دمارتن و با اتكا به داده ی سانتیگراد است. بر پایه درجه 8/12 ی آن، ساالنه
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پژوهش جزو اقلیم نیمه مورد ی  د که بر این اساس منطقهیگرد وردبرآ 18/13طقه، ضریب خشكی دمارتن من

  دهد. را در استان خراسان رضوی نشان می حوزه آبخیز گوشموقعیت  1شكل  د.شو خشك محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت منطقه اجرای طرح در استان خراسان رضوی  – 1شكل 

 

، شامل 1381 -1375انجام شده در این حوزه از سال  یكیمكان یاتعملیات اجرایی بیولوژیكی و عمل

بوده  یو احداث بند خاک ینیخشكه چ یون،کاری، قرق، احداث چپر، احداث گاب کاری، بذرپاشی، علوفه عملیات کپه

و جدول  1در جدول  یات،عمل اجرایِ یها سال یكِبه تفك یكیمكانو  یولوژیكیب یاتعمل یاجرا یزانِاست. نوع و م

مكعب با ارتفاع  متر 9/2403 یوناحداث گاب یاتاست که حجم کل عمل یح، خالصه شده است. الزم به توض2

متر  8/0متر مربع با ارتفاع  2/5متر، چپر  96/0متر مكعب با ارتفاع متوسط  1621 ینچ متر، خشكه 76/1متوسطِ 

 .باشد یمتر، م 5/7متوسطِ  تفاعمتر مكعب با ار 32730 یو بند خاک
 

 های اجرایِ عملیات به هكتار : سطح و نوع عملیات بیولوژیك انجام شده در حوزه به تفكیك سال1جدول 

نوع 

 عملیات
 مجموع 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375

 29/506 - 3/170 - 95/143 - 04/192 - پاشی بذر

 91/166 - - 04/61 87/105 - - - کاری کپه

 95/73 - - 15/41 58/54 - - - کاری علوفه

 52/658 31/121 31/121 98/103 98/103 98/103 98/103 - قرق
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 های اجرایِ عملیات : تعداد و نوع عملیات مكانیكی انجام شده در حوزه آبخیز گوش به تفكیك سال2جدول 

 مجموع 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 نوع سازه

 45 4 17 6 4 - 12 2 گابیون

 107 22 29 18 11 - 2 25 چین خشكه

 2 - - 1 - - 1 - بندخاکی

 1 - - 1 - - - - چپری

 

از طریقِ قنوات  دهیآببر  های آبخیزداری اجرا شده پروژههدف از انجام تحقیق، شناخت و تحلیل اثر 

با استفاده از ها  حجم نمونه که روستایِ گوش است ساکنینجامعه آماری منتخب، باشد.  می یاستحصال بارندگ

ها پرسشنامه است که  جمع آوری داده ی لهیشد. وس خابای و از طریق فرمول کوکران انت گیری طبقه روش نمونه

آن، توسط گفتگوی چهره به چهره با  های مختلف بخشپس از طراحی، اعتبارسنجی و تعیین میزان پایایی 

اثراتِ  نیمهمتر ییبه منظور شناسا یعامل لیتحل یِاز روش آمار میل و تجزیه و تحلیل شد.های تصادفی، تك نمونه

وجود داده  یلبدل یبررس یندر ا استفاده شد. ،مقیاس لیكرت برای آنالیز و سنجش اثرات زا و یِزداریآبخ اتیعمل

 بیمحاسبه ضر یبراو ( 1383بهبودیان، ها ) پرسش یِهمبستگ یبررس یبرا یرمناز روش اسپ ی،شمارش یها

  .شداستفاده  ،1پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ییِایپا

 ی به منطقه یحضور ی نوبت مراجعه ینچند یپرسشنامه، ط یارزش علم ییدو تا یسنج پس از اعتبار

ساده  یتصادف یریگ پرسشنامه با روش نمونه 38تعداد  یزنشینان،چهره به چهره با آبخ یطرح و گفتگو یاجرا

های توصیفی نظیر  آمارهبا محاسبه  یزداریآبخ یاتعمل یرِو مورد مطالعه قرار گرفت. مشخص نمودنِ تاث یلمتك

 یلتحلانجام شد و در یِ استنباطیِ تحلیل عاملی   و آماره یراتفراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغی

 استفاده شد.  یاصل یها به مولفه  یهاز روش تجز ی،عامل

 

 

   

 

  نتایج و بحث
 

% 9/7سال بودند که در مجموع  53% زن، با میانگین سن 9/7% مرد و 1/92نفر پاسخگو،  38از مجموع 

% پاسخگویان مجرد و 2/13بودند. همچنین  % بیسواد6/52% تحصیالت ابتدایی و راهنمایی و 5/39دیپلم و باالتر، 

، بسیج روستا یای  شوراعضویت در  های اجنماعی، مانند فعالیت ی % پاسخگویان از سابقه2/34.بودند % متاهل8/86

% دامدار و کشاورز، 7/2% دامدار ساکن، 1/13دار،  ها کشاورزِ زمین % نمونه3/55برخوردار بودند. تحقیق نشان داد که 

شغل دوم  % آنان فاقد2/84% پاسخگویان بود و 3/55کشاورزی شغل اولِ . %، کارگر بودند3/26کار و  % صنعت6/2

  % پاسخگویان، کارگری بود.8/15بودند. شغل دوم 

مولفه  4 ییراتجدول تغ ینخالصه شده است. ا 1حاضر، در جدول  یقدر تحق یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

اند را  را به خود اختصاص داده یتجمع یانس% از وار60از  یشآمده و  ب به شمار  یقعواملِ تحق یناول که موثرتر

                                                 
1. Cronbach's Alpha 
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قنوات و کنترل  یآبده یشافزا ،و مرتعی یباغ ،یکشاورز یسطح اراض یشافزا ی نتایج حاصله، بر پایه .دهد ینشان م

 . شوند یشامل مبه ترتیب را های اصلی  مولفه یالبس

 
 های اصلی تحقیق و درصد واریانس تبیین شده از کل واریانس : مولفه3جدول 

 تجمعیدرصد واریانس  درصد واریانس مجموع مولفه

1 705/7 517/27 517/27 

2 518/3 564/12 082/40 

3 435/3 268/12 349/52 

4 152/2 685/7 034/60 

 

 

 

   

 

 نتیجه گیری
 

منطقاه باه عهاده دارد، باه      یان در ا یکشااورز  یااز آبِ مورد ن ینرا در تام ینشان داد که قنات، نقش اصل یدانیم های یبررس

 10چشمه و کمتار از   یقدرصد از طر 20قنات، حدود  یقاز طر یمنطقه مطالعات یاراض یازدرصد از آب مورد ن 70از  یشکه ب یا گونه

با کنترل سیل و افزایش آبدهی توانسته است . استحصال آب باران توسط انجام عملیات آبخیزداری شود یم ینچاه، تام یقدرصد از طر

بارداران   بهاره  کناد.  یفاا ابهبود اقتصاد ماردم منطقاه   در  یموثرقنوات، سطح اراضی کشاورزی و باغی منطقه را افزایش بخشد و نقش 

ک و آب اجرا حفظ خا یها رسوبات به تله افتاده در پشتِ سازه یستی،اندرکارانِ اجرا با دستها،  وری از بارش افزایش بهره یمعتقدند برا

  نند.نك یها را تمام شده تلق پروژه ،ییاجرا یاتبعد از اتمام عملو  شده در منطقه را به طور مداوم برداشت کنند
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