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ارزيابي نگرش آبخيزنشينان به طرحهاي منابع طبيعي و محيط زيست ،مطالعه
موردي :حوزه آبخيز حبلهرود
زينب کريمي* 1و واحدبردي شيخ
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 1دانشجوي دکتري گروه آبخیزداري ،دانشکده مرتع و آبخیزداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان و  2دانشیار ،دانشکده مرتع و
آبخیزداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان
تاریخ دریافت1931/31/93 :

تاریخ پذیرش1936/37/13 :

چکيده
در این پژوهش ،ارزیابي اقدامات آبخیزداري در بخشي از حوزه آبخیز حبلهرود از دیدگاه آبخیزنشینان با استفاده از
روش پرسشنامه (کتبي-حضوري) بهصورت کیفي مورد بررسي قرار گرفت .پاسخگویان بهصورت تصادفي از بین زنان و
مردان انتخاب و تجزیه و تحلیل دادههاي گردآوري شده ،با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج آمار توصیفي
نشان داد که با وجود ضرورت و اهمیت باالي برگزاري برنامههاي آموزشي و ترویجي از نظر مردم ،تعداد و تنوع دورهها
و برنامههاي آموزشي و ترویجي برگزار شده ،از دیدگاه آبخیزنشنیان کم است .ارزیابي نظرات مردم در خصوص عوامل
کلیدي تأثیرگذار بر تخریب منابع طبیعي و محیط زیست و ارزیابي میزان آگاهي و احساس مسئولیت مردم در قبال
محیط زیست ،نشان داد که مردم محلي از آگاهي نسبتاً خوبي برخوردار هستند و از احساس مسئولیت باالیي برخوردار
ميباشند .همچنین ،تأثیر و اهمیت اجراي روشهاي حفاظت آب و خاک از ابعاد مختلف از دیدگاه آبخیزنشنیان در حد
زیاد است .لذا ،اجراي برنامههاي آموزشي و ترویجي و دخالت دادن دانش بومي و مشارکت مردم محلي در موفقیت
پروژهها ضروري است .از طرف دیگر ،سطح درآمد پایین روستاییان و کمبود اشتغال که مشکل اصلي روستاییان
ميباشد ،منجر به مهاجرت آنها در بعضي مناطق شده است .در واقع آبخیزنشینان عدم توانایي مالي اجراي پروژهها را
بهعنوان عامل اصلي عدم استقبال از روشهاي حفاظت آب و خاک بیان کردند .همچنین ،عدم آگاهي و اطالع از وجود
روشهاي حفاظت آب و خاک و اثرات آنها و عدم وجود پروژهها و مزارع نمایشي و الگو بهترتیب در اولویت دوم و سوم
عدم استقبال از روشهاي حفاظت آب و خاک رتبهبندي شدند.
واژههاي کليدي :اقدامات آبخیزداري ،برنامههاي آموزشي و ترویجي ،ذينفعان ،پرسشنامه ،روشهاي حفاظت آب و
خاک
مقدمه
بهرهبرداري بیش از حد از محیط زیست و
همچنین سوء مدیریت ،سرزمینهاي آباد و سرسبز را
به اراضي لخت و بي آب و علف تبدیل کرده است .در
واقع با افزایش جمعیت و باال رفتن تقاضا ،کشاورزان
___________________________
* مسئول مکاتباتkarimi.modares@gmail.com :

زمینهاي حساس به فرسایش را زیر کشت ميبرند و
باعث تخریب منابع طبیعي تجدیدشونده ميشوند
( .)1333 ،Refahiتخریب منابع طبیعي نیز اثرات
جبرانناپذیري از قبیل وقوع سیالبهاي شدید،
فرسایش خاک و تبعاً خسارات جاني و مالي را ناشي
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ميشود .لذا ،یکي از فعالیتهاي عمده و زیربنایي که
به مدیریت جامع منابع آب و خاک ،پوشش گیاهي و
بهرهبرداري بهینه از این منابع و حفظ سرمایة اصلي
ميپردازد ،آبخیزداري است .در واقع آبخیزداري ،به
مجموعه اقدامات مکانیکي ،بیولوژیکي و مدیریتي در
یك حوزه آبخیز که بهمنظور ارتقاء وضعیت اقتصادي و
اجتماعي ساکنین حوضه و با توجه به بهرهبرداري
پایدار از منابع آن صورت ميگیرد ،اطالق ميشود
( .)1333 ،Radwanموفقیت طرحهاي آبخیزداري نیز
در گروي اهداف چند منظوره آن در سطوح مختلف
فني ،اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي و غیره ميباشد
( .)2334 ،Ahmadiهمچنین ،اهداف پیشبیني شده
در این طرحها شامل مبارزه با فرسایش و هدررفت
آب ،بهینهسازي استفاده از منابع آب و خاک ،افزایش
تولیدات آبخیزها اعم از گیاهي و دامي ،افزایش درآمد
ساکنین آبخیزها و کاهش خسارات ناشي از فرسایش
خاک و سیالبها و اهدافي از این قبیل ميباشد .لذا،
ارزیابي تأثیر اقدامات انجام شده و میزان رضایت مردم
از آن ،در بهبود کیفیت این اقدامات و شناخت نقاط
ضعف و قوت ،ارزیابي اقدامات در حین اجرا و پس از
انجام آن از ضروریات است (.)1339 ،Johnson
همچنین ،توجه به میزان پذیرش بهرهبرداران از
پروژههاي آبخیزداري امري ضروري بوده ،سهم مهمي
در موفقیت طرحها دارد .در واقع ،یکي از دالیل
شکست برنامههاي مدیریتي در سطح حوزه آبخیز،
عدم پذیرش فعالیتها از جانب آبخیزنشینان است .در
نتیجه ،ارزیابي طرحهاي آبخیزداري بهمنظور تجزیه و
تحلیل عملکرد اقدامات و تدوین راهکارهاي اصولي،
یکي از نیازهاي اساسي در این زمینه است .در این
بخش ،به برخي از مطالعات صورت گرفته در داخل و
خارج کشور پرداخته شده است Meyjani .و همکاران
( )2331در مطالعهاي با استفاده از روش پیمایشي به
ارزیابي پیامدهاي اجراي عملیات آبخیزداري در استان
کرمان پرداختند .نتایج آنها نشان داد که عملیات
آبخیزداري در کنترل سیل و رسوب ،تغذیه مصنوعي،
افزایش آبدهي منابع آب و تداوم زمان آنها و بهبود
وضعیت اقتصادي مردم محلي موفق بوده است.
 Sreedeviو همکاران ( )2336به بررسي پیامدهاي
توسعه طرحهاي آبخیزداري در گوجرات هند

جلد  ،11شماره 1931 ،2

پرداختند .پیامدهاي اجراي طرحها مثبت ارزیابي شده
است که از مهمترین آنها ميتوان به مواردي همچون
بهبود کیفیت منابع آب ،کاهش فرسایش خاک،
افزایش عملکرد و تنوع محصوالت کشاورزي ،بهبود
سطح درآمد افراد ،افزایش کیفیت زندگي مردم محلي
و افزایش مشارکت مردم در فعالیتها اشاره کرد.
 Mansorianو  )2334( Mohammadi Golrangبا
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرحهاي آبخیزداري
دریافتند که اجراي این طرحها در جلوگیري از
مهاجرت روستاییان و افزایش اشتغال آنان تأثیري
نداشته است .این در حالي است که مهمترین مزیت
اجراي طرحها کاهش تعداد وقوع سیل و پیامدهاي
منفي ناشي از آن بوده است)1337( Sadeghi .
گزارش اجمالي و کیفي از میزان موفقیت اقدامات
اجرایي در بخشي از حوزه آبخیز زایندهرود ارایه کرد.
او در گزارش بازدید خود پس از هفت سال از اجراي
عملیات آبخیزداري ،عدم توجه مردم به پروژههاي
واگذاري و عدم توجیه آنان را علت اصلي عدم اجراي
پروژههاي تراسبندي اعالم کرد .حال آنکه عملیات
بندهاي سنگيسیماني و دیوارههاي ساحلي را موفق
ارزیابي کرد )2332( Khobfkr .به بررسي اثرات
اجتماعي-اقتصادي و فني اجراي فعالیتهاي
آبخیزداري در حوزه آبخیز تفتان پرداخت .نتایج این
تحقیق که به روش میداني و با استفاده از شیوه
نمونهگیري تصادفي در  93روستاي تحتتأثیر
مستقیم فعالیتهاي آبخیزداري صورت گرفت ،حکایت
از رضایت کامل مردم محلي را داشت Sadeghi .و
همکاران ( )2337نیز به بررسي ارزیابي اثر اقدامات
آبخیزداري بر کاهش تعداد سیل ،گلآلودگي آبها در
بخشي از حوزه آبخیز کن (کشار) با استفاده از روش
پرسشنامه و آزمون کاي اسکوئر پرداختند .نتایج
نمایانگر کاهش تعداد سیل و میزان گلآلودگي آبها
بر اثر اقدامات آبخیزداري بود .همچنینMotamed ،
 vaziriو همکاران ( )2311به بررسي ارزیابي عملیات
آبخیزداري در پایدارسازي حرکتهاي تودهاي و
تغییرات پوشش گیاهي مزرعه میناوند واقع در
زیرحوضه کش پرداختند .در این پژوهش ،تغییرات
پوشش گیاهي و میزان فرسایش و تولید رسوب منطقه
در قبل و بعد از عملیات بررسي و با تکمیل پرسشنامه
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به روش سرشماري نقطه نظرات ساکنین روستاي
شهراسر نیز در خصوص این اقدامات مورد ارزیابي واقع
شد .نتیجه بررسي پوشش گیاهي نشان داد که
گرایش ،وضعیت ،درصد پوشش و ترکیب فرمهاي
رویشي روند مثبتي را پس از عملیات آبخیزداري
داشته ،ضمن اینکه کاهش فرسایش و تولید رسوب را
به همراه داشته است Azmodeh .و همکاران ()2313
به بررسي دیدگاه آبخیزنشینان نسبت به طرحهاي
آبخیزداري در حوزه آبخیز سد برنجستانك پرداختند.
نتایج نشان داد که اجراي عملیات آبخیزداري تا
حدودي توانسته به اهداف خود در منطقه دست یابد.
هر چند ،بهدلیل عدم اشتغالزایي دائم و مناسب
نتوانسته از مهاجرت روستائیان جلوگیري کند.
 Rezaeeو همکاران ( )2312در طرحهاي آبخیزداري
حوزه آبخیز خمارک به این نتیجه رسیدند که با وجود
پایین بودن میزان آشنایي پاسخگویان با طرحهاي
آبخیزداري ،آنان نگرش مساعدي به این طرحها
داشتند .بر اساس نتایج حاصله ،مهمترین موانع
مشارکت روستاییان شامل پایین بودن سطح آگاهي
روستاییان از طرحهاي آبخیزداري ،فقدان نظام
اطالعرساني مناسب و عدم بهرهمندي کافي از
تسهیالت اعتباري و حمایتهاي دولتي بود.
 Moghadasiو همکاران ( )2311به بررسي اثرات
اجراي طرحهاي آبخیزداري از دیدگاه بهرهبرداران در
حوزه آبخیز سد بوستان پرداختند .از نظر پاسخگویان
میزان تأثیر طرحها در مقابل تأثیر اجراي پروژهها در
حل معضل سیل و سازگاري موقعیت مکاني طرحها با
شرایط محیطي زیاد است .همچنین ،یافتههاي
پژوهش در خصوص اولویتبندي اثرات اجراي طرحها
از دیدگاه بهرهبرداران ،کاهش وقوع سیالب ،افزایش
آبدهي منابع آبي ،کاهش فرسایش و رسوب بهترتیب
بیشترین میزان اولویت را کسب کردهاند Busse .و
همکاران ( )2311در سال  ،2313با استفاده از روش
پرسشنامه در دو حوضه ایندیانا به جمعآوري
دادههاي پایه در نگرش ساکنان شهري و روستائي به
سمت و استفاده از شیوههاي حفاظت از کیفیت آب
پرداختند .همچنین ،سازمان حوضه محلي نیز در این
راستا براي کمك به تشویق مردم از شیوههاي خاص
استفاده کرد .لذا ،در سال  ،2317نظرسنجيهاي بعد
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از اجراي پروژه در هر دو حوضه براي ارزیابي اینکه
آیا تالشهاي امدادرساني موثر بوده است ،انجام شد.
نتایج تغییرات مثبت در نگرش کلي کیفیت آب
زمینههاي تغییرات در آگاهي و اتخاذ شیوههاي
حفاظتشده را نشان داد .همچنین ،پاسخگویان
مهمترین مانع استقبال از این روشها را عامل هزینه
بیان کردند .از اینرو ،پژوهش حاضر با توجه به
پروژههاي انجامشده در حوضه حبلهرود و عدم استقرار
سامانه پایش و ارزشیابي در فرایند مدیریت طرح
حبلهرود ،بهمنظور ارزیابي اقدامات انجامشده و میزان
رضایت آبخیزنشینان از آن ،در بهبود کیفیت اقدامات
صورتگرفته و نقاط قوت و ضعف ،به ارزیابي کیفي اثر
طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک از دیدگاه
آبخیزنشینان در خصوص منابع طبیعي در بخشي از
حوضه حبلهرود پرداخته ميشود.
مواد و روشها
حوزه آبخیز حبلهرود با مساحت حدود 1/24
میلیون هکتار در محدوده طول جغرافیایي 163764
غربي الي  637143شرقي و عرض جغرافیایي
 9137111شمالي الي  9314117جنوبي قرار گرفته
است .متوسط بارندگي ساالنه حوزه آبخیز 113/6
میليمتر در سال است و از بیشینه  147/2میليمتر در
ارتفاعات شمالي تا کمینه  14/39میليمتر در سال در
گوديهاي جنوبي تغییر ميکند .مناطق شمالي داراي
اقلیم نیمهمرطوب و نیمهخشك و مناطق جنوبي این
حوضه داراي اقلیم خشك سرد تا نیمهخشك ارتفاعي
است .شکل  ،1موقعیت منطقه مورد مطالعه را در ایران
و استان تهران و سمنان نشان ميدهد.
براي مطالعه پژوهش حاضر ،از میان روستاهاي
پیشاهنگ در طرح حبلهرود ،روستاهاي آرو ،دهنار،
هویر ،لزور ،عبدالهآباد ،اسدآباد و فروان انتخاب شد.
پژوهش حاضر از نظر هدف و گردآوري دادهها ،یك
پژوهش کاربردي و توصیفي (غیر آزمایشي) است و از
نظر شیوه اجرا از نوع میداني است که به روش
پیمایشي به اجرا درآمده است .در این پژوهش ،ارزیابي
اقدامات آبخیزداري اجرا شده در طرح مدیریت پایدار
منابع آب و خاک حوزه آبخیز حبلهرود ،بر شاخصهاي
مختلف بیوفیزیکي ،اقتصادي و اجتماعي از دیدگاه
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بهرهبرداران ،به روش کیفي صورت پذیرفت .در این
روش ،براي جمعآوري اطالعات از روشهاي مختلفي
همچون پیمایشهاي میداني ،مطالعه کتابخانهاي،
جستجو در شبکه اینترنت و بانكهاي اطالعاتي
استفاده شد .جامعه آماري مورد مطالعه در این
پژوهش شامل روستاییان ساکن حوزه آبخیز حبلهرود
بود .از میان کل جامعه آماري تعداد  93نفر بهصورت
نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شدند .سپس با
پیمایش در منطقه در ارتباط با سواالت پژوهش،
نسبت به تکمیل پرسشنامهها بهوسیله آبخیزنشینان
اقدام شد .سواالت مطرحشده در پرسشنامه نیز با
توجه به منابع موجود در پژوهش بهنحوي تنظیمشده
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بود که به سادگي و بدون ایجاد حساسیت در مردم
پاسخ داده شوند .همچنین ،محورهاي پرسشها در این
پژوهش ،بر مبناي طیف لیکرت ،پاسخهایي از
خیليکم ( )1تا خیليزیاد ( )1را در برداشت و براي
نظرات کامالً مخالف افراد ،گزینه خیر در نظر گرفته
شد .همچنین ،روایي پرسشنامهها بهوسیله
کارشناسان و متخصصین خبره مورد تأیید و پایایي
پرسشنامهها نیز از طریق آلفاي کرونباخ 3/14
بهدست آمد .توصیف و تجزیه و تحلیل دادههاي
گردآوريشده نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت
گرفت و نتایج بهصورت توصیفي شامل فراواني ،درصد
فراواني و میانگین ارائه شد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز حبلهرود در ایران و استان

نتايج و بحث
بر اساس اطالعات بهدست آمده از پژوهش ،از
مجموع  93پاسخگوي مورد مطالعه  19/9درصد مرد و
 16/4درصد زن هستند .افراد با سن  13تا  63سال ،با
فراواني  24درصد بیشترین تعداد پاسخگویان را
تشکیل ميدهند .از نظر سطح تحصیالت ،بیشترین
فراواني ( 93درصد) مربوط به پاسخگویاني است که
تحصیالت ابتدایي دارند 29/9 ،درصد بيسواد29/9 ،
درصد دانشگاهي 19/7 ،راهنمایي و  13درصد سواد

دبیرستاني داشتند .توزیع فراواني افراد پاسخگو در هر
روستا شامل  16/4درصد در آرو 16/4 ،درصد دهنار،
 13درصد در هویر 19/9 ،درصد در لزور 13 ،درصد در
عبدالهآباد 16/4 ،درصد در اسدآباد و  16/4درصد در
فروان هستند.
توصيف معيارهاي ارزيابي :بهمنظور ارزیابي عملکرد
اجراي طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک بر نگرش
آبخیزنشینان در خصوص منابع طبیعي و محیط
زیست از چهار معیار استفاده شد که براي سنجش

ارزیابي نگرش آبخیزنشینان به طرحهاي منابع طبیعي و محیط زیست . . .

گویههاي مورد بررسي هر معیار بر اساس طیف
لیکرت ،پنج قسمتي طراحي و تنظیم شد .در ادامه به
بررسي هر معیار پرداخته خواهد شد.

741/

پایدار منابع آب و خاک وجود دارد» با میانگین 1/16
داراي کمترین امتیاز ميباشد .بهعبارت دیگر ،نتایج
این معیار مورد بررسي بهصورت کیفي دیدگاه مردم را
در سطح کم ( )2/41نشان داد .در واقع تعدادي از
بهرهبرداران اظهار داشتند که حضور کارشناسان در
منطقه و آموزشهاي آنها همزمان با شروع کار پروژه
بوده ،در آن مقطع زماني که کارشناس در منطقه
حضور داشته ،براي روستائیان مفید واقع شده است.
اما این فعالیتها مستمر نبوده ،با گذشت سالها از
شروع کار پروژه حبلهرود ،حضور کارشناس در بعضي
روستاها کم رنگتر شده است (بهعنوان مثال :روستاي
آرو و دهنار).

 -1ميزان برنامههاي آموزشي و ترويجي طرح
حبلهرود :بررسي مقایسهاي میانگین ارزیابي
پاسخگویان نسبت به نه گویه مطرح شده در جدول 1
نشان ميدهد که گویه «آیا وجود الگوها ،نمونهها و
مزارع نمایشي را براي تشویق و آگاهيبخشي در
خصوص مدیریت پایدار منابع آب و خاک ضروري
ميدانید؟» با میانگین  7/26داراي بیشترین امتیاز از
دیدگاه بهرهبرداران و گویه «آیا در منطقه شما الگوها،
نمونهها و مزارع نمایشي براي آموزش و ترویج مدیریت

جدول  -1توزیع فراواني نظرات پاسخگویان ،در خصوص برنامههاي آموزشي و ترویجي طرح حبلهرود
ردیف

1

2

9

7

1

6

4

1

3

گویهها
آیا آموزشهاي کافي در خصوص روشهاي
حفاظت و مدیریت پایدار آب و خاک بهوسیله
کارشناسان و ادارات ذیربط ارائه شده است؟
آیا آموزشهاي کافي در خصوص اهمیت
مدیریت پایدار منابع آب و خاک و محیط
زیست ارائه شده است؟
آیا آموزشهاي ارائه شده در خصوص حفاظت و
مدیریت آب و خاک مفید بودهاند؟
آیا حضور کارشناسان و مروجین را براي
آموزش و آگاهي بخشي در خصوص مدیریت
منابع آب و خاک ضروري ميدانید؟
آیا حضور کارشناسان و مروجین در منطقه شما
براي حمایتهاي فني و آگاهيبخشي کافي
بوده است؟
آیا کارشناسان و مروجین ،توانمندي کافي در
آموزش و آگاهي بخشي در خصوص مدیریت
پایدار منابع آب و خاک داشتهاند؟
کارشناسان و مروجین چقدر در ایجاد انگیزه و
ترغیب و تشویق شما در مدیریت پایدار منابع
آب و خاک منطقه موثر بودهاند؟
آیا در منطقه شما الگوها ،نمونهها و مزارع
نمایشي براي آموزش و ترویج مدیریت پایدار
منابع آب و خاک وجود دارد؟
آیا وجود الگوها ،نمونهها و مزارع نمایشي را
براي تشویق و آگاهي بخشي در خصوص
مدیریت پایدارمنابع آب و خاک ضروري
ميدانید؟

رتبهبندي پاسخها
خیر

خیليکم

کم

متوسط

زیاد

خیليزیاد

میانگین

96/4

3

6/4

16/4

16/4

29/9

2/76

73

9/9

3

19/9

16/4

26/4

2/79

96/4

9/9

9/9

6/4

16/4

99/9

2/69

23

3

3

6/4

16/4

16/4

9/43

76/4

6/4

9/9

13

16/4

16/4

1/39

99/9

9/9

6/4

6/4

16/4

93

2/19

96/4

3

3

16/4

9/9

79/9

2/39

76/4

13

9/9

13

13

23

1/16

13

3

3

6/4

13

49/9

7/26

میانگین میانگینها2/41 :
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ذيربط) باعث تخریب منابع طبیعي و محیط زیست
شده است؟» با میانگین  9/26داراي کمترین امتیاز
ميباشد .نتایج نشان ميدهد ،اهمیت این معیار بر
دیدگاه مردم بهصورت کیفي در سطح متوسط و باالتر
( )9/14است .همچنین ،پاسخگویان بیان کردند که
منابع طبیعي در حال تخریب است و عامل آن ناآگاهي
مردم و کم توجهي در مدیریت صحیح و عدم رسیدگي
مسئولین و ادارات ميباشد.

 -2عوامل کليدي تأثيرگذار بر تخريب منابع
طبيعي و محيط زيست :بررسي مقایسهاي میانگین
ارزیابي پاسخگویان نسبت به شش گویه مطرح شده در
جدول  2نشان ميدهد که گویه «آیا به نظر شما،
کیفیت زندگي مردم منطقه به کمیت و کیفیت
آبهاي سطحي بستگي دارد؟» با میانگین 7/73
داراي بیشترین امتیاز از دیدگاه بهرهبرداران و گویه
«آیا ضعف تشکیالت اداري (سازمانها و ادارات

جدول  -2توزیع فراواني نظرات پاسخگویان در خصوص میزان تأثیر عوامل کلیدي تأثیرگذار بر تخریب منابعطبیعي و محیطزیست
ردیف

گویهها

1

آیا به نظر شما ،کیفیت زندگي مردم منطقه به
کمیت و کیفیت آبهاي سطحي بستگي دارد؟

2

آیا به نظر شما ،کیفیت زندگي مردم منطقه به
کمیت و کیفیت آبهاي زیرزمیني بستگي
دارد؟
آیا پایداري اقتصادي مردم منطقه به کیفیت
خوب منابع آب و خاک بستگي دارد؟
آیا ضعف تشکیالت اداري (سازمانها و ادارات
ذیربط) باعث تخریب منابع طبیعي و محیط
زیست شده است؟

رتبهبندي پاسخها
خیر

خیليکم

کم

متوسط

زیاد

خیليزیاد

میانگین

6/4

3

3

9/9

23

43

7/73

6/4

9/9

3

9/9

23

66/4

7/26

9/9

3

9/9

13

29/7

63

7/93

29/9

3

3

23

16/4

73

9/26

1

آیا ضعف قوانین و مقررات باعث تخریب منابع
طبیعي و محیط زیست شده است؟

16/4

3

6/6

16/4

23

73

9/79

6

آیا ضعف و عدم آگاهي بهرهبرداران منطقه
باعث تخریب منابع طبیعي و محیط زیست
شده است؟

6/4

6/4

3

93

23

96/6

9/63

9

7

میانگین میانگینها9/14 :

-3تأثير و اهميت اجراي روشهاي حفاظت آب و
خاک از ابعاد مختلف :بررسي مقایسهاي میانگین
ارزیابي پاسخگویان نسبت به شش گویه مطرح شده در
جدول  9نشان ميدهد که گویه «آیا به نظر شما
استفاده کمتر شما از کودهاي شیمیایي یا سموم دفع
آفات و علفهاي هرز در بهبود کیفیت آب و محیط
زیست منطقه تأثیرگذار است؟» و «آیا به نظر شما
اجراي روشهاي حفاظت آب و خاک بهوسیله شما در
اراضي خویش ،در بهبود کیفیت و کمیت منابع
آبهاي سطحي و زیرزمیني منطقه تاثیرگذار
هستند؟» با میانگین  7/73از دیدگاه بهرهبرداران
داراي بیشترین امتیاز و گویه «آیا به نظر شما اجراي

روشهاي حفاظت آب و خاک بهوسیله شما در اراضي
خویش ،در جلوگیري از سیالب و فرسایش خاک
منطقه تاثیرگذار است؟» با میانگین  9/13داراي
کمترین امتیاز ميباشد .بهعبارت دیگر اهمیت این
معیار بر نگرش پاسخگویان با میانگین  7/34در سطح
زیاد قرار دارد .در واقع پاسخگویان وظیفه خود
ميدانستند از محیطي که در آن زندگي ميکنند،
حفاظت کنند .بهعنوان مثال ،مطابق اظهارات
پرسششوندگان ،در گذشته مردم بر سر بوتهزارها و
گیاهان از جمله گیاه کنگر با یکدیگر دعوا ميکردند،
ولي در حال حاضر بهمنظور بهبود پوششگیاهي از
چیدن آنها خودداري ميکنند.

749/

ارزیابي نگرش آبخیزنشینان به طرحهاي منابع طبیعي و محیط زیست . . .
جدول  -3توزیع فراواني نظرات پاسخگویان در خصوص تأثیر و اهمیت اجراي روشهاي حفاظت آب و خاک از ابعاد مختلف
ردیف

1

2

9

7

1

6

گویهها
آیا به نظر شما استفاده کمتر شما از کودهاي
شیمیایي یا سموم دفع آفات و علفهاي هرز در
بهبود کیفیت آب و محیط زیست منطقه
تاثیرگذار است؟
آیا احساس ميکنید که اجراي روشهاي
حفاظت آب و خاک بهوسیله شما در اراضي
خویش ،در جلوگیري از تخریب سرزمین و
بیاباني شدن منطقه تاثیرگذار است؟
آیا به نظر شما اجراي روشهاي حفاظت آب و
خاک بهوسیله شما در اراضي خویش ،در
جلوگیري از سیالب و فرسایش خاک منطقه
تاثیرگذار است؟
آیا به نظر شما اجراي روشهاي حفاظت آب و
خاک بهوسیله شما در اراضي خویش ،در بهبود
پوشش گیاهي ،محیط زیست و حیات وحش
منطقه تاثیرگذار هستند؟
آیا به نظر شما اجراي روشهاي حفاظت آب و
خاک بهوسیله شما در اراضي خویش ،در بهبود
کیفیت و کمیت منابع آبهاي سطحي و
زیرزمیني منطقه تاثیرگذار هستند؟
آیا حفظ کیفیت آب و خاک را ضروري
ميدانید حتي اگر براي شما هزینه ایجاد کند؟

رتبهبندي پاسخها
خیر

خیليکم

کم

متوسط

زیاد

خیليزیاد

میانگین

3

9/9

3

19/9

23

69/7

7/73

13

9/9

3

29/9

26/4

96/4

9/69

16/4

9/9

3

19/9

26/4

73

9/13

9/9

9/9

3

9/9

99/7

16/4

7/93

3

9/9

3

19/7

23

69/9

7/73

3

9/9

3

16/4

93

13

7/29

میانگین میانگینها7/34 :

-4ميزان آگاهي و احساس مسئوليت مردم در
قبال محيط زيست :بررسي مقایسهاي میانگین
ارزیابي پاسخگویان نسبت به هفت گویه مطرح شده
در جدول  7نشان ميدهد که گویه «آیا به نظر شما
عدم توجه به بهرهبرداري و مدیریت پایدار منابع آب و
خاک و محیط زیست بهوسیله شما ،حق نسلهاي
بعدي براي بهرهمندي از مواهب منابع طبیعي و محیط
زیست را به مخاطره مياندازد» با میانگین امتیاز 7/16
داراي بیشترین اهمیت از دیدگاه بهرهبرداران و گویه
«آیا به نظر شما کاهش کمیت و کیفیت آبها به
(بهانه) خاطر توسعه منطقه ،ایجاد اشتغال و افزایش
درآمد عقالني (توجیهپذیر) است؟» با میانگین امتیاز
صفر داراي کمترین اهمیت ميباشد .بهعبارت دیگر
اهمیت این معیار بر دیدگاه پاسخگویان بهصورت
کیفي با میانگین  9/11در سطح متوسط است.
پاسخگویان بیان داشتند قطعاً یکي از وظایف مردم

استفاده درست از منابع محل زندگيشان ميباشد ،تا
زندگي نسلهاي آینده در خطر نیافتد .همچنین،
تعدادي از آبخیزنشینان اینگونه اظهار ميکردند
اجراي پروژهها با همکاري و مشارکت مردم در طرح
مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبلهرود ،باعث شد
که در بخش کشاورزي با استفاده از آبیاري قطرهاي
صرفهجویي قابل مالحظهاي در مصرف آب داشته
باشند.
با توجه به نتایج حاصل شده ميتوان اظهار داشت
از دیدگاه بهرهبرداران محلي تأثیر روشهاي حفاظت
آب و خاک اجراشده در طرح حبلهرود بهدلیل
محدودبودن تعداد ،وسعت و حجم پروژههاي اجرا شده
در مقایسه با مساحت منطقه و یا گاهي انتخاب
نامناسب محل اجراي سازهها اندک بوده ،با نتایج
 Meyjaniو همکاران ( Sadeghi ،)2331و همکاران
( Sreedevi ،)2337و همکاران ( Azmodeh ،)2336و
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از امکانات و منابع موجود در حوزه آبخیز شده و عدم
مشارکت و حضور مردم محلي در این طرحها موجب
کاهش مسئولیتپذیري افراد در حفظ و نگهداري
طرحها ميشود .بهعبارتي دیگر ،مردم با درگیر شدن
در طرحها و برنامههاي آبخیزداري تا حدود زیادي
کارایي آنها را افزایش ميدهند ( Rezaeeو همکاران،
.)2312

همکاران ( )2313و  Moghadasiو همکاران ()2311

در این زمینه همخواني ندارد .لذا ،پیشنهاد ميشود،
براي جلوگیري از هدررفت منابع افزایش تأثیر طرحها
در کاهش سیالب ،فرسایش و رسوب و افزایش بازده
پروژهها در رابطه با نوع و موقعیت مکاني پروژهها ،با
آبخیزنشینان مشورت و از مشارکت آنها استفاده شود.
الزم به ذکر است که مشارکت روستاییان در طرحهاي
آبخیزداري سبب افزایش توانمنديها و بهرهوري بهینه

جدول  -4توزیع فراواني نظرات پاسخگویان در خصوص سنجش میزان آگاهي و احساس مسئولیت مردم در قبال محیط زیست
ردیف

1

2

9

7

1

6

4

گویهها
آیا به نظر شما صرفهجویي شما در مصرف آب
در اراضي کشاورزي و باغات در افزایش
دسترسي دیگران به منابع تأثیرگذار است؟
آیا به نظر شما صرفهجویي شما در مصرف آب
در افزایش آبدهي رودخانهها ،چشمهها ،قنوات
و چاهها تاثیرگذار است؟
آیا حفظ کیفیت آب و خاک وظیفه بهرهبرداران
و مردم منطقه است؟
آیا به نظر شما عدم توجه به بهرهبرداري و
مدیریت پایدار منابع آب و خاک و محیط
زیست بهوسیله شما ،حق نسلهاي بعدي براي
بهرهمندي از مواهب منابع طبیعي و محیط
زیست را به مخاطره مياندازد؟
آیا به نظر شما کاهش کمیت و کیفیت آبها به
(بهانه) خاطر توسعه منطقه ،ایجاد اشتغال و
افزایش درآمد عقالني (توجیهپذیر) است؟
آیا رعایت حفظ حریم تعریف شده براي
رودخانهها باعث بهبود کیفیت آب رودخانهها و
زندگي روستائیان ميشود؟
آیا شما احساس ميکنید که منابع طبیعي
(آب ،خاک و پوشش گیاهي) و محیط زیست
منطقه ،تخریب یافته است؟

رتبهبندي پاسخها
خیر

خیليکم

کم

متوسط

زیاد

خیليزیاد

میانگین

13

3

3

6/4

23

69/9

7/16

19/9

9/9

3

6/4

19/9

69/7

9/39

3

3

3

13

99/9

16/4

7/76

9/9

3

3

9/9

23

49/7

7/16
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3

3

3

3

3

3

3

3

9/9

19/9

23

69/7

7/79

16/4

3

9/9

16/4

23

79/9

9/19
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همچنین ،نتایج  Sreedeviو همکاران (،)2336
 Rezaeeو همکاران ( )2312و  Moghadasiو
همکاران ( )2311در رابطه با آگاهي مردم در قبال
محیط زیست و میزان برنامههاي آموزشي با نتایج
بهدست آمده پژوهش موافق ميباشد ،لذا ،براي حصول
عملکرد بهتر اقدامات انجام شده پیشنهاد ميشود،
اجراي برنامههاي آموزشي و ترویجي براي آگاهي و

افزایش احساس مسئولیت مردم بهصورت مستمر
لحاظ شود .در واقع اگر روستاییان به سطح آگاهي
مناسبي در خصوص برنامهها و طرحها دست نیابند،
نميتوان از آنها انتظار مشارکت زیادي را داشت .در
این مورد پیشنهاد ميشود از طریق روشهایي همچون
تهیه و توزیع پوستر ،پالکارد ،نشریه و بروشورهاي
ترویجي ،تهیه و پخش برنامههاي رادیویي و تلویزیوني،

ارزیابي نگرش آبخیزنشینان به طرحهاي منابع طبیعي و محیط زیست . . .

برگزاري جلسات و دورههاي ترویجي و مواردي از این
قبیل ،اطالعات الزم به روستاییان در خصوص ابعاد
مختلف طرحهاي آبخیزداري ارائه شود ،تا بهرهبرداران
بتوانند با سطح آگاهي و اطالعات مناسب به شکلي
مستمر و پایدار در این طرحها مشارکت داشته باشند.
با وجود همه مشکالت و موانع موجود بر سر راه
مشارکت روستاییان ،بهنظر ميرسد ،مهمترین اقدامي
که قبل از اجراي طرحهاي آبخیزداري در روستاها باید
صورت گیرد ،افزایش آگاهي روستاییان درباره اینگونه
طرحها و دخالت دادن آنها از مراحل اولیه اجراي
طرح است و مروجان و کارشناسان بومي و همیاران
بهترین گزینه براي این منظور ميباشند .در خصوص
ارزیابي عوامل کلیدي تأثیرگذار بر تخریب منابع
طبیعي و محیط زیست از دیدگاه مردم ،نتایج حاصله
با نتایج  )1337( Sadeghiنیز مطابقت دارد .لذا،
پیشنهاد ميشود ،کارشناسان و تصمیمگیران نسبت به
اتخاذ شیوهها و رویکردهاي مناسب در رابطه با
اقدامات حفاظتي با سایر سازمانها ،همکاري مستمر و
از مشورت و مشارکت آبخیزنشینان غفلت نکنند تا از
ایجاد تضادها در منطقه جلوگیري بهعمل آید.
بهعبارتي بهکار بردن رویکرد پایین به باال براي رسیدن
به نتایج مطلوب امري ضروري است.
موانع استقبال و بهکارگيري روشهاي حفاظت
آب و خاک :در بخش انتهایي مصاحبه چهره به چهره
با مصاحبه شوندگان ،نظرات آنها در خصوص
مهمترین دالیل عدم استقبال آبخیزنشینان از
بهکارگیري روشهاي حفاظت آب و خاک پرسش شد.
در حقیقت از پاسخگویان خواسته شد که از بین رفتن
دالیل رایج عدم استقبال از پروژههاي حفاظت آب و
خاک را که در جدول  1قید شدهاند ،سه مورد را
بهترتیب اولویت انتخاب کنند .از مجموع  93پاسخگو،
هشت نفر بهطور کامل با روشهاي حفاظتي موافق
بودند و موارد مطرحشده را بهعنوان موانع قلمداد
نکردند .اما بیش از نیمي از پاسخگویان ( 16نفر) ،عدم
توانایي مالي براي اجراي پروژهها را جزو مهمترین
موانع (اولویتهاي اول تا سوم) انتخاب کردند و نه نفر
این عامل را بهعنوان مهمترین مانع (اولویت اول)
انتخاب کردند .در حدود نیمي از آنها ( 17نفر) نیز
عدم آگاهي و اطالع از وجود روشهاي حفاظت آب و
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خاک و اثرات آنها را جز اولویتهاي اول تا انتخاب
کردند ،بهطوري که هفت نفر از پاسخگویان این عامل
را بهعنوان دومین عامل مهم انتخاب کردند .در جایگاه
سوم عامل عدم مشاهده یك نمونه موفق اجرا شده در
منطقه با فراواني پنج ،در اولویت اول قرار گرفت .در
واقع درآمد پایین روستاییان و کمبود اشتغال بهعنوان
مشکل اصلي روستائیان منطقه مورد مطالعه بود .در
این راستا  Rezaeeو همکاران ( )2312نیز مهمترین
موانع مشارکت روستاییان را شامل ،پایینبودن سطح
آگاهي روستاییان از طرحهاي آبخیزداري ،فقدان نظام
اطالعرساني مناسب و عدم بهرهمندي کافي از
تسهیالت اعتباري و حمایتهاي دولتي بود ،بیان
کردند که با نتایج پژوهش حاضر که موانع اصلي
استقبال را عدم توانایي مالي و عدم آگاهي ميداند،
مطابقت ندارد.
نتيجهگيري
پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابي اقدامات آبخیزداري
انجامشده از دیدگاه آبخیزنشینان در بخشي از حوزه
آبخیز حبلهرود بهصورت کیفي صورت پذیرفت .اگرچه
ارزیابي کیفي به گذشت زمان طوالني نیاز دارد تا
مردم منطقه تأثیر اقدامات آبخیزداري را مشاهده و
قضاوت درستي از عملکرد آنها داشته باشند ،اما
ارزیابي بهعمل آمده از پژوهش حاضر نشان داد،
بهمنظور تأثیر روشهاي حفاظت آب و خاک ،بایستي
از مشارکت افراد استفاه شود .در واقع میزان مشارکت
مردم در طرحها بیشتر به رضایتمندي آنها بستگي
دارد و میزان ارتباط با کارشناسان و مروجان منابع
طبیعي ،بر میزان مشارکت موثر و پذیرش عمومي
طرحهایي که مردم در آن مشارکت دارند ،نیز بیشتر
است .همچنین ،اجراي پروژه حبلهرود بر شیوه زندگي
و آگاهي روستائیان نسبت به منابع طبیعي تأثیر و
بهعنوان عامل محرکي بوده تا خود مردم نیز در حفظ
و بهبود کیفیت آب و خاک و محیط زیست تالش
کنند .لذا ،مستمر بودن فعالیتهاي آموزشي و ترویجي
به موثر بودن بیشتر اقدامات و انگیزه افراد براي
احساس مسئولیت در قبال منابع طبیعي و محیط
زیست کمك ميکند .از طرف دیگر عدم ارتباط بین
طرحهاي اجرا شده با شغل افراد و نداشتن بضاعت
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بهدلیل ضعف بر میزان رسیدگي و نظارت بر انجام
صحیح و نگهداري از اقدامات انجام شده بعد از اجراي
پروژه در منطقه حبلهرود از نیروي انساني ساکن در
منطقه استفاده شود که این امر خود موجب اشتغال
.افراد ميشود

،مالي کافي روستاییان براي مشارکت در طرحها
، لذا.مشکل اصلي منطقه مذکور محسوب ميشود
 بهمنظور جلب مشارکت و اعتماد و،پیشنهاد ميشود
 بضاعت مالي افراد از طریق دادن یارانه،اطمینان بیشتر
 پیشنهاد ميشود، همچنین.یا طرق دیگر برطرف شود

 اولویتبندي موانع تاثیرگذار بر عدم استقبال آبخیزنشینان از روشهاي حفاظت آب و خاک-5 جدول
اولویت سوم
فراواني
درصد
مطلق

اولویت دوم
فراواني
درصد
مطلق

اولویت اول
فراواني
درصد
مطلق

72/3

6

72/3

6

17/2

2

17/9

2

13

4

91/4

1

13
6/2
66/4

6
1
7

1/9
94/1
16/4

1
6
2

71/4
16/2
16/4

1
3
1

133

2

3

3

3

3

موانع
عدم اعتقاد به تاثیرگذاري قابل قبول این روشها
عدم آگاهي و اطالع از وجود چنین روشهایي و اثرات
آنها
عدم مشاهده یك نمونه موفق اجرا شده در منطقه
عدم توانایي مالي اجراي آنها
عدم وجود تجهیزات مورد نیاز اجراي این روشها
عدم وجود دانش و مهارت اجراي این روشها (عدم
)توانایي فني
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