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  چکیده

اقدامات  بخشی میزان اثر ارزیابی .رود شمار می  آبخیزها بهمدیریتی  هاي اولویت آب و خاك ازجمله منابع از صحیح برداري بهره و حفظ

ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداري  ،مقالهدر این  .است ضروري شده انجامضعف اقدامات  و قوت نقاط شناخت در مختلف هاي جنبه مدیریتی از

 استان گلستان، يچا ز چهلی، واقع در حوضه آبخباال (شاهد) چناشک (تیمار) و چمانی ده يها در زیرحوضه ،بر خدمات فرهنگی حوضه آبخیز

مورد  یتنیو و با آزمون من صورت کیفی به  ،حضوري) -(کتبیبا استفاده از روش پرسشنامه از دیدگاه آبخیزنشینان  اي مقایسه صورت به

مار نسبت به یحوضه ت ریدر ز ها چکدمو  يبند ، تراسيکار ، نهاليکار شامل علوفه آبخیزداري اقدامات دادنشان  . نتایجبررسی قرار گرفت

  است. دار داشته یاثر معن انگرگردشجذب و  منظر یزیبائ شیافزا نگرش افراد بهخصوص در حوضه شاهد،  ریز

  

  مار و شاهدیت  هحوض ، زیر، پرسشنامه، خدمات فرهنگیارزیابی اثراتکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه - 1

هاي مختلف) و تخریب  بوم هاي آبخیز (زیست افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به منابع جدید، موجب فشار مضاعف بر حوضه

بوم داراي ساختار و عملکرد  هر زیستباشد.  ها یکی از معضالت قرن حاضر می بوم اي که تخریب زیست گونه آن شده است به

(هیل و همکاران،  کند که داراي ارزش است کاالها و خدماتی را تولید می، بوم یستاین ساختار و عملکرد ز است.مربوط به خود 

سازند دیده  ها از منظر خدماتی که براي جامعه فراهم می بوم بوم، زیست چوب پیشنهادي ارزیابی زیست چار در .)2005

منظور ایجاد ارتباط بین خدمات  و بهآورند  دست می بوم به بوم منافعی هستند که افراد از زیست شوند و خدمات زیست می

عوامل اند.  کرده تقسیم 4حمایتی و 3فرهنگی ،2تنظیمی ،1تولیدي خدماتها را در چهار طبقه  بوم و رفاه انسانی، آن زیست

تخریب باعث  برداري مدیریت نامناسب در بهرهو  اجتماعی - وضعیت اقتصادي ،شرایط اقلیمی، اکولوژیکیاز جمله  گوناگونی

و متخصصان  زانیر گذاران، برنامه استیسکه  شدهاین تخریب باعث  اي ناشی از آثار درون و برون منطقه. ه استشد ها بوم زیست

اي، بیولوژیک و مدیریتی  در این راستا آبخیزداري با استفاده از مجموعه اقدامات سازهاساسی براي آن ارائه نمایند.  هايراهکار

و بهبود خدمات  هاي آبخیز با توجه به وضعیت اقتصادي و اجتماعی ذینفعان حوضه کهیدرولوژیدنبال بهبود شرایط  به

شد.  حوضه آبخیز پرداخته امات آبخیزداري بر خدمات فرهنگی این پژوهش به بررسی اثر اقدلذا در باشد.  می بوم ستیز

 ،و همکاران Delphin؛ 2015 ،و همکاران Ai( بوم سازي خدمات زیست مدلهاي صورت گرفته داللت بر  بندي پژوهش جمع

ان و یزرند؛ 1394، اسدالهی و همکاران؛ 2013 ،و همکاران Logsdon and Chaubey؛ 2013 ،و همکاران Leh؛ 2013

کوچکی و ( بوم خدمات زیست يگذار ؛ )، ارزش1394 ،شهرکی و همکاران( بوم خدمات زیست يبند تی)، اولو1394همکاران، 

 ،و همکاران Meshesha and Birhanu؛ 2016 ،و همکاران Singh( يزداریاثر اقدامات آبخ یابین ارزیهمچن و )139 ،همکاران

امات آبخیزداري اثیر اقدتدر شرایط مختلف داشته است. ) 1388؛ امیري و همکاران، 1390، وزیري و همکاران معتمد؛ 2015

در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته هاي شاهد و تیمار  حوضه اي در زیر حوضه آبخیز به حالت مقایسهبر خدمات فرهنگی 

آرامش روحی  یا و تفکر، استراحت تفرج، طریق هاي منطقه از بوم از زیست که مردم فوایدي باز ین یخدمات فرهنگ است.

  .را بردد منطقه یتوان حداکثر استفاده از فوا یمطلوب باشد م طیکه منطقه در شرا یدارد و در صورت ارتباط آورند، دست می به

  

  ها  مواد و روش - 2

باال (شاهد) با شرایط اقلیم،  چناشک (تیمار) و چمانی ده  حوضه دو زیر :یمورد بررس يها حوضه ریزمعرفی  -

. همچنین ]1 جدول[ شناسی و کاربري اراضی (زراعت دیم و جنگل) مشابه، براي انجام پژوهش حاضر انتخاب گردیدند زمین

   دهد. چاي نشان می موقعیت آنها را در حوضه آبخیز چهل 1شکل 

  باال چناشک و چمانی حوضه ده فیزیوگرافی مربوط به دو زیر: اطالعات 1جدول 

مساحت   

  (هکتار)
  محیط (متر)

ضریب 

  فشردگی

ضریب 

  کشیدگی

ارتفاع متوسط 

  (متر)
  شکل آبراهه  شیب متوسط

  موازي  54/30  5/1392  49/0  33/1  60/10516  488  چناشک ده

  موازي  39/33  5/1268  49/0  31/1  73/7050  240  باال چمانی

  

                                                 
1 Provisioning Services 
2 Regulating 
3 Cultural 
4 Life Supporting Services 

 پارامتر
حوضه زیر  
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  يچا ز چهلیدر حوضه آبخ هاي تیمار و شاهد موقعیت زیرحوضه -1شکل 

 است و از نظر شیوه اجرا از يا سهیمقاها، یک پژوهش  از نظر هدف و گردآوري داده پژوهش حاضر: پژوهشروش  -

بندي، علوفه و  (تراس شده اجرا اقدامات آبخیزداريارزیابی  پژوهش این در .است و با ابزار پرسشنامه انجام شدهنوع میدانی 

هاي تیمار و شاهد از دیدگاه آبخیزنشینان  حوضه حوضه آبخیز به حالت مقایسه در زیربر خدمات فرهنگی  )ها و چکدم کاري نهال

قالب  در منظر و جذب گردشگر در منطقه یبائیز دو شاخص نظر، مورد اهداف به با توجه پذیرفت. لذا کیفی صورت به روش

 ارزیابی يزداریج اقدامات آبخینتا يل آماریو تحل يطور حضور ل پرسشنامه بهیپس از تکم و شده طراحی یسئواالت پرسشنامه

و  90ترتیب تعداد  آماري به نفر است که از میان کل جامعه 480و  930ترتیب  هاي تیمار و شاهد به حوضه . جمعیت زیرشد

باال انتخاب شدند. الزم به ذکر است که حجم  چناشک و چمانی حوضه ده ساده براي زیر تصادفی گیري نفر به صورت نمونه 40

 سواالت با ارتباط در مذکور يحضور در روستاها یط دست آمد. سپس به 1حوضه از طریق فرمول کوکران نمونه آماري در هر زیر

 در ها پرسش شد. محورهاي اقدام شدند، تصادفی انتخاب  طور که به توسط آبخیزنشینانها  پرسشنامه تکمیل به پژوهش، نسبت

اند و براي نظرات کامال مخالف افراد،  ) داشته5( زیاد ) تا خیلی1کم ( خیلی از هایی پاسخ لیکرت، مبناي طیف پژوهش، که بر این

ها توسط کارشناسان و متخصصین خبره  تبار) پرسشنامهروایی (اع). 1394شد (مقدسی و همکاران،  گزینه خیر در نظر گرفته 

ن دو یدار ب یل اختالف وجود معنیتحلهمچنین دست آمد.  به 92/0ها نیز از طریق آلفاي کرونباخ  مورد تأیید و پایایی پرسشنامه

  گرفت. صورت یتنیو من يروش آماربا استفاده از روستا 

  

  نتایج و بحث - 3

 تفاوت لذا باشد، می 05/0کمتر از  یمورد بررس  دو شاخصدر  يدار یسطح معن دهد ینشان م ]2[ جدول در جینتا

هاي مورد بررسی در زیرحوضه تیمار  شاخصن یهمچن شود. یمشاهده م شاخصهر  در حوضه دو زیر هاي پاسخ در معناداري

دلیل فاقد  حوضه شاهد به در واقع در زیر باشند. باال) داراي میانگین باالتري می چناشک) نسبت به زیرحوضه شاهد (چمانی (ده

 دست آمده نتایج بهاز  حاصلارزیابی  حوضه تیمار به خود اختصاص دادند. لذا اقدامات آبخیزداري، میانگین کمتري نسبت به زیر

رفت آب و  دلیل تثبیت خاك و جلوگیري از هدر تیمار که اقدامات آبخیزداري در آن صورت گرفته، به  حوضه در زیر ،نشان داد

و بر زیبائی منظر منطقه و جذب گردشگر موثر بوده   حوضه شاهد داراي وضعیت مطلوب انداز منطقه نسبت به زیر خاك، چشم

دار اقدامات آبخیزداري در زیرحوضه تیمار، خواستار انجام  حوضه شاهد با توجه به تاثیر معنی مردم ساکن در زیرلذا است. 

  .ی در روستا بودندهاي آموزش اقدامات و برنامه

                                                 
1 Cochran Formula 
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هاي تیمار با شاهد زیرحوضه یمورد بررس هاي شاخصمقایسه  - 2جدول   

ها شاخص هاي مقایسه حوضه زیر  ها میانگین رتبه  داري سطح معنی مقدار آماره آزمون   

منطقه زیبائی  
99/81 تیمار  

316 00/0  
4/28 شاهد  

منطقه در گردشگر جذب  
42/83 تیمار  

5/187  00/0  
19/25 شاهد  
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Evaluating the impact of watershed management measures on 
cultural services of watersheds 

 

Abstract 
Conservation and proper utilization of water and soil resources are one of the priorities of the 
management of watersheds. Evaluating the effectiveness of management measures from 
different aspects is essential to identify the strengths and weaknesses of the measures. In this 
paper, the comparative evaluation of the impact of watershed management measures on the 
cultural services of watershed for the sub- watersheds of Chamanibala (control) and 
Dehchenashk (treatment), located in the Chehl-chai watershed Golestan province the 
stakeholders point of views using a questionnaire and through social survay based on was 
investigated, the statistical significance of the differences was tested by the Mann-Whitney 
test. The results show that watershed management measures including lucerne growing, tree 
plantation, terracing, and check- dams in the treatment compared to the control sub-watershed 
have a significant effect on the people's attitude towards increasing the beauty of the 
landscape and attracting ecotourists. 
 
Key words: Impact assessment, questionnaire, cultural services, Sub-basin of treatment 
and control 


