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 برداران  بهره ظراتبا استفاده از نارزیابی عملیات آبخیسداری 
 )مطالعه موردی حوزه آبخیس کجیذ کاکرود( 

 

  3نجمیه هسارخوانی،  *2معصومه ضهبازی ،1ماکلوانیعطاا.. مصلحت جو 

 کارضناس ارضذ اداره کل منابع طبیعی استان گیالن  -1

 آبخیسداری دانطجوی دکتری -2

 کارضناس ارضذ آبخیسداری -3

 
mshahbazi@ut.ac.ir 

 

 

 ذهیچک

 

منغمده الدذاب بده هریده      بدزدا  و اداونا    به منظور ارسیابی ػملبات آبخیشداری حوسه آبخیش وجیذ واوزود اس دیدذااه بردزه  

ها ضامل نحوه مطاروت مزدمی و اثزات وارهای آبخیشداری در افشایص  این پزاطنامهپزاطنامه و هىمیل آ  در منغمه ضذ. 

نتدای  حاغدل نطدا      اغح سنذای آنرا، رفغ بیىاری، هأثیزات ػملیات آبخیشداری در جلوایزی اس ایل و فزاایص و ... بدود. 

اس ػملیات وود پاضی، بذرپاضی و هوسیغ  فمظها راضی نبوده و  زاص ضونذاا  اس نخوه اجزای عزحدرغذ اس پ 93دهذ وه  می

ادذهای رادوبریز ادابیونی را در مردار ادی   و       حدذا  درغذ آنا  نیدش ا  54انذ.  اظرار رضایت نموده ،نرال در میا  اهالی

 انذ. مؤثز دانستهراو  

 ارسیابی، ػملیات آبخیشداری، مطاروت مزدمی،وجیذ واوزود :یذیکل گانواش

 

 مقذمه-الف

ضود وه در یه حوضه آبخیش به منظور ارهماء  آبخیشداری به مجموػه الذامات مىانیىی، بیولوصیىی و مذیزیتی اع ق می

بذو  ضه ایزد، و  میداری پایذار اس منابغ آ  غورت وضؼیت التػادی و اجتماػی ااونین حوضه و با هوجه به برزه بز

باضذ وه به مذیزیت جامغ منابغ آ  و خان و پوضص ایاهی، برزه  های ػمذه و سیزبنایی می آبخیشداری یىی اس فؼالیت

 پزداسد این منابغ و حفظ ازمایه اغلی می بزداری برینه اس

نتای  و رانذما  حاغل اس  ػوظهای متفاوهی در خ های آبخیش دیذااه همواره در بین مذیزا ، وارضنااا  و ااونین حوضه

ها و  حل ههوانذ ضمن بزرای نتای  را می ،دهی به یه ػامل ارسیابی به مؼنای ارسشهای آبخیشداری وجود دارد.  فؼالیت

 های اجزا ضذه در یه حوسه آبخیش نماط ضؼف و لوت آنا  را مطخع ااسد.  عزح
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های آبخیشداری  ایزنذ و به نمص بزنامه لتػادی مورد بزرای لزار میاس بؼذ فنی و ا ػملیات آبخیشداری ها، ػموما در ارسیابی

 ؛ضود. و نمص مطاروت مزدمی هوجری نطا  داده نمیدر رضذ التػادی و مؼیطت آبخیشنطینا  

هؼزیف  ها، فؼالیت ارسیابی و بزداری برزه اجزا، ایزی، هػمیم در افزاد داوعلبانه ضزوت بػورت را مطاروت (1382)ضفمتی

ها و  خود برزه بزدارا  و ااونا  حوضه پزاص مستمیم اس بزاین اااس یىی اس اروا  ارسیابی فؼالیترای آبخیشداری .ونذ می

 بزرای نتای  اس دیذااه آنا  اات. این مماله اؼی دارد به ارسیابی نتای  ػملیات آبخیشداری غورت ازفته در حوسه آبخیش

هزین  های فنی و التػادی، یىی اس مرم جذای اس ارسیابیچزاوه  ؛آ  بپزداسد آبخیشنطینا وجیذ واوزود بز اااس نظزات 

 هاات. اس این عزح بزدارا  برزههای آبخیشداری، ممبولیت، حمایت و پطتیبانی  بزنامههای موفمیت  نطانه

 ها مواد و روش-ب

 مطخصات و موقعیت منطقه -1

 در ضزق ااتا  ای   یؼنی ضرزاتا  املصهای البزس غزبی در  در دامنه های خاوری ووه واوزود -حوضه آبخیش وجیذ

ضزلی  50˚ 10´و   50˚ 2˚ 30˝در عول جغزافیاییرا هطىیل می دهذ. این حوضه  حوسه آبخیش پلزودوالغ ضذه و بخطی اس 

ارهفاع هىتار و  5293حت ول حوضه مسا. ضمالی لزار دارد ػزؼ 36˚ 56´ 15˝و  36 ˚ 50´  های جغزافیایی و بین ػزؼ

متواظ متز اات.  830متز و ومتزین ارهفاع حوضه حذود 2412بلنذهزین نمغه ارهفاػی وه  ااتمتز  1661متواظ حوسه 

ازاد همچنین نوع  درجه اانتی1/11میلی متز اات. درجه حزارت متواظ ااالنه حوضه  میلی متز620بارنذای ااالنه 

 -ضبىه سهىطی حوضه اس دو رودخانه دائمی به نامرای وجیذ بسیار مزعو  هؼیین ضذه اات.اللیم منغمه اس خطه ها 

 ای   و ضرزاتا  املص نطا  می دهذااتا  مولؼیت حوضه را نسبت به  1ضماره  ضىلواوزود هطىیل ضذه اات. 

 نذه در این منغمه اجزا ضذ.ػملیات آبخیشداری، ضامل ػملیات بیولوسیىی، مذیزیتی و مىانیىی بػورت پزاو 1382در اال 

 50تدر واؼ بذرپاضی هىتار و20خاردار هزیه به مساحت  لزق با ایم وپه واری، ػملیات بیولوصیىی ضامل ػلوفه واری،

های  اوبریز اابیونی، خطىه چین و ااسههای مىانیىی اجزا ضذه در این حوضه ػبارهنذ اس بنذهای ر ااسه .اات بوده هىتار

های چپزی و  اال اول پز ضذه انذ. بیطتز ااسه 3همامی بنذهای اابیونی عی راو  باال در منغمه بذلیل وجود . چپزی

 چین نیش هخزیب ازدیذه اات.  خطىه
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 : مولؼیت حوسه آبخیش وجیذ واوزود در ااتا  ای   و ضرزاتا  املص1ضىل 

 

 روش کار -2

تاییا  در وارهای آبخیشداری آبخیشداری در سنذای اهالی منغمه و نحوه مطاروت روابزای بزرای اثزات ػملیات اجزایی 

این پزداخته ضذ. اس عزیك عزح پزاطنامه و دریافت نظزات مزدب اس اجزا عزح فوق به ارسیابی آ  بؼذ اال  8حذود 

آنرا، رفغ بیىاری، هأثیزات  مزدمی و اثزات وارهای آبخیشداری در افشایص اغح سنذایمطاروت ها ضامل نحوه  پزاطنامه

 30خانوار( حذود  333ػملیات آبخیشداری در جلوایزی اس ایل و فزاایص و ... بود. اس بین خانوارهای موجود در حوضه )

خانوار( به ػنوا  نمونه انتخا  ضذنذ وه مورد مػاحبه و پزاطرزی لزار ازفتنذ. پزاطنامه های هذوین  100درغذ آنرا )

ضوری و مػاحبه با خانوارهایی وه ضغل اغلی آنا  وطاورسی و باغذاری بوده هنظیم و هىمیل ضذه اات. ضذه با مزاجؼه ح

اؼی ضذ وه هؼذادی اس در منغمه، مطاغل غیز اس وطاورسی )وارازی، خذمات دهی و ...( دارای  وجود خانوارهایبا هوجه به 

و آمارهای بذات آمذه اس پزاطنامه ها اس عزیك نزب افشار این خانوارها نیش در پزاطنامه مذ نظز لزار ایزنذ. اع ػات 

Excel  آماری اس این عزیك انجاب ضذ. محااباتعبمه بنذی و  

 

 نتایج و بحث -ج

 آیا در سمینه عزح های آبخیشداری ها ونو  با ضما مطورت ضذه اات؟ :1پرسص 
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 1: نتای  حاغل اس پزاص ضماره 1جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 9/88 9/88 7/85 120 خیز

 3/96 4/7 1/37 10 بله در حین اجزا 

 100 7/3 57/3 5 بله لبل اس ا جزا

 100 4/96 135 جمغ
 

  6/3 5 داده ااتفاده نطذه 
 

  100 140 جمغ ول
 

 

نطا  می دهذ وه در اجزای عزح های آبخیشداری اس رواتاییا  مطورت ومی غورت ازفته و اع ع  1جذول ضماره  

 راانی به نحو احسن انجاب نرزفته اات.

 ها چه حذ عزح های انجاب ضذه در واهص بیىاری منغمه مؤثز بوده اات؟ :2پرسص ضماره 

 2 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا:2جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 3/64 3/64 3/64 90 خیلی وم

 6/93 3/29 3/29 41 وم

 3/99 7/5 7/5 8 متواظ

 100 7/0 7/0 1 سیاد

 -  0 خیلی سیاد
 

 -  140 جمغ
 

  0 داده ااتفاده نطذه
  

  140 جمغ ول
  

این ػملیات  انذ، اظرار داضتههای آبخیشداری، های سیاد بزای انجاب عزح هوجه به غزف هشینهبا ا  رواتاییدرغذ  93حذود 

 .نمودنذابزاس و نارضایتی جذی در این سمینه  نذاضته ااترواتاییا   هغییزی در واهص بیىاری

 آبی مؤثز بوده اات؟ها و منابغ  جاب ضذه در افشایص آبذهی رودخانههای آبخیشداری ان ها چه حذ عزح :3پرسص ضماره 
 3 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 3جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 6/73 6/73 70 98 خیلی وم

 2/96 6/22 4/21 30 وم

 5/98 3/2 2/2 3 متواظ

 100 5/1 42/1 2 سیاد

  0 0 0 خیلی سیاد

  100 95 133 جمغ

   5 7 داده های ااتفاده  نطذه

   100 140 جمغ ول
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در ها و  ها و چطمه خانهدهذ وه همزیباً ػملیات انجاب ضذه در منغمه هیچ هأثیزی بز افشایص دبی رود جذول فوق نطا  می

 ومبود آ  ،دو رودخانه دایمیوجود  و بارنذای مناابهوجه به این حوضه با  نذاضته اات ،آبرای وطاورسی ول بز میشا 

أمین و بزآورد  بخطی اس نیاس ت هدر جرانجاب ضذه منغمه آبخیشداری  ػملیاتهیچ یه اس  ؛ااتیىی اس مطى ت ػمذه 

 آبی منغمه نبوده اات. 

 : آیا ػملیات انجاب ضذه در مؼضل ایل مؤثز بوده اات؟4پرسص ضماره 

 4 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 4جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 50 50 7/35 50 خیز

 100 50 7/35 50 بلی

 100 4/71 100 جمغ
 

  6/28 40 داده ااتفاده نطذه
 

    100 

 

به انذ وه ػملیات آبخیشداری در واهص ایل هأثیز داضته اات.  نیمی اس رواتاییا  اظرار داضته 4بزاااس جذول ضماره 

 هزین ػامل جلوایزی اس ایل در منغمه بوده اات نظز اهالی منغمه اذهای اابیونی مرم

 آیا ػملیات انجاب ضذه در مؼضل مرار فزاایص و راو  مؤثز بوده اات؟ :5پرسص ضماره 
 5 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 5جذول 

 درغذ هجمؼی االمدرغذ فزاوانی  درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 3/54 3/54 6/53 75 بلی

 100 7/45 45 63 خیز

  100 6/98 138 جمغ 

   4/1 2 داده ااتفاده نطذه

   100 140 جمغ ول 

ار فزاایص و راو  را درغذ اس پااخ دهنذاا ، ػملیات انجاب ضذه در مر 54دهذ وه حذود  نطا  می 5ضماره جذول 

ػملیات انجاب ضذه احذا  اذهای اابیونی را در جلوایزی اس راو  اس اایز ػملیات دیرز مرم هز انذ و اس بین  مفیذ دانسته

 دانسته انذ.

 ها چه حذ میشا  ػملیات آبخیشداری اجزا ضذه باػث افشایص هولیذ ػلوفه در مزاهغ ضذه اات؟ :6پرسص ضماره 
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 6 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 6جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 6/78 6/78 6/78 110 وم

 9/92 3/14 3/14 20 متوسط

 5/96 6/3 6/3 5 زیاد

 6/98 1/2  1/2  3 نسبتاً زیاد

 100 4/1   4/1 2 خیلی زیاد

  100 100 140 جمع کل

 

ومی اس پااخ  فمظ نسبتو لیذ ػلوفه مؤثز نذانسته را در افشایص هو درغذ اس پااخ دهنذاا  ػملیات آبخیشداری70حذود 

املص به اهالی را ضرزاتا  آبخیشداری اداره درغذ( نسبت به هوسیغ مستمیم بذرهای یونجه اس عزف  25دهنذاا  )حذود

 انذ. رار رضایت داضتهص هولیذ ػلوفه اظچنین اس وودپاضی مزاهغ در افشای ػامل مؤثز در افشایص هولیذ ػلوفه دانسته و هم

به مزدب وااذار ی اولیه )بذر یونجه( ااز بخطی اس نراده هادهنذ و  مزدب منغمه به ػلوفه واری همایل بسیار سیادی نطا  می

وودپاضی هوانسته حمایت  ،لادر به جلب مطاروت باالی اهالی اات. اس اوی دیرز اس میا  ػملیات بیولوصیىی ازدد

 انذ. چزا وه به روضنی موفمیت این روش را دیذه و درن نموده زاه داضته باضذبزدارا  را به هم برزه

 

ها چه حذ بزاااس جذول عزح ها اس امىانات خود رواتا )واراز، بنا، ماضین آالت و...( ااتفاده ضذه  :7پرسص ضماره 

 اات؟
 7 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 7جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 12 12 7/10 15 خیلی وم

 6/29 6/17 7/15 22 وم

 6/65 36 2/32 45 متواظ

 4/98 8/32 3/29 41 سیاد

 100 6/1  4/1 2 خیلی سیاد

 100 3/89 125 جمغ
 

 7/10 15 داده ااتفاده نطذه
  

 140 جمغ ول
 

100 
 

  

ایزی  ضذه و این برزه ات رواتا ااتفادههای آبخیشداری اس امىان اجزای عزحاس اهالی اظرار داضته انذ وه در درغذ  70حذود 

 .در احذا  ػملیات مىانیىی )احذا  اذهای اابیونی( بوده ااتااتفاده بومی( ) نیزوی واربیطتز بػورت 
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 ونیذ؟ غرای مثمز( ااتمبال میدیم به با آیا اس هغییز واربزی اراضی )هبذیل سراػت :8پرسص ضماره 

 8 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 8جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 6/5 6/5 6/5 5 بلی

 8/77 2/72 2/72 65 خیز

 100 2/22 2/22 20 با لسمت ومی اس هغییز واربزی موافمم

  100 100 90 جمغ ول

 

ناضی اس سراػت دیم نسبت  ناچیشدرآمذ ی وامل اس آااهدرغذ اس اهالی با وجود  72حذود دارد  با  می 8ضماره  نتای  پزاص

دلیل آنا  هزس اس دات داد   نهزی نیستنذ. مرمسارهای وم باسده خود به اراضی  حاضز به هغییز واربزی دیم ،به باغذاری

 باضذ وه بػورت نسك در اختیار آنا  اات. مالىیت اراضی خود می

 

 ها چه حذ اس نحوه اجزای عزح های آبخیشداری راضی هستیذ؟ :9پرسص ضماره 

 9 ضماره پزاص اس حاغل  ینتا: 9جذول 

 درغذ هجمؼی درغذ فزاوانی االم درغذ فزاوانی فزاوانی پااخ

 8/33 8/33 1/32 45 خیلی وم

 8/54 21 1/27 38 وم

 2/96 4/41 1/32 45 متواظ

 100 8/3 6/3 5 سیاد

  0 0 0 خیلی سیاد

  100 95 133 جمغ

   5 57 داده ااتفاده نطذه

   100 140 جمغ ول

 

 آبخیشدرای در منغمه راضی نبوده انذ.درغذ اس رواتاییا  اس نحوه اجزای عزح های  88حذود 9بزاااس جذول ضماره 

چنین نمص ػملیات  دهذ درغذ مطاروت اهالی در پزوصه ها و نررذاری آنرا و هم ین ارسیابی مطاروت مزدمی نطا  میبنابزا

سارهای وم  یاهی، هغییز واربزی اراضی اس دیمآبخیشداری در افشایص مؼیطت اهالی، افشایص منابغ آبی، افشایص پوضص ا

 اونه موفمیتی نذاضته اات. به وطاورسی اودده هیچباسده 

 جمغ بنذی -د

دهذ وه اس میا  ػملیات  بزدارا  و ااونا  نطا  می بز اااس نظزات برزههای آبخیشداری حوضه  حاغل اس ارسیابی عزحنتای  

لیات بیولوصیىی بذر آبخیشداری اجزا ضذه در منغمه، احذا  اذهای اابیونی در مرار ای   و راو  مؤثز بوده اات. ػم

بزدارا  را در پی داضته اما لزق اراضی نتوانسته حمایت مزدمی را با خود همزا  پاضی و وودپاضی نیش موفمیت و رضایت برزه
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وه با وجود ااسد و اهالی به ضذت با این روش مخالف هستنذ. یىی اس مطى ت مرم حوضه ومبود آ  وطاورسی اات 

در اما دارد.  ای دائمی ػذب مذیزیت و بزنامه ریشی جامغ و غحیح را در این سمینه بیا  میه چطمه های متؼذد و رودخانه

آمذ وم و وضؼیت مؼیطتی ضؼیف اهالی موجب ضذه اات وه با وجود آااهی آنا  اس رانذما  باالی باغات ازدو و فنذق،  

 و این در حالیست وه علبذ ای را می اولیههای  نسبت به هبذیل دیمشارهای خود الذامی ننمایذ؛ چزا وه این امز هشینه

 انذ.  رواتاییا  منغمه رضایت خود را اس پخص نرال ازدو در منغمه در سما  اجزای عزح، ابزاس داضته

دهذ  ها بوده اات. همانرونه وه نتای  این هحمیك نطا  می نىته بسیار مرم دیرز نمص مطاروت مزدمی در اجزای عزح

و  Larsonاات. ) ودهبها  هنرا غورت مطاروت مزدمی در اجزای عزح احذا  ػملیات مىانیىینیزوی انسانی در ااتفاده اس 

Lach ،8002مطاروت آ  اغح باالهزین و وار نیزوی هامین در مطاروت ،ػمومی مطاروت اغح هزین پایین وه ( مؼتمذنذ 

 سنذای مزدب وه جایی در مرمی هاثیز هػمیمات وه دارد اهمیت سمانی ایزی هػمیم در مطاروت باضذ. می ایزی هػمیم در

  .باضذ داضته، وننذ می

بخص التػادی )در ابتذای مغالؼات عزح هفػیلی اجزایی یه حوضه ااز وه احساس ضذ این نیاس با انجاب این هحمیك 

چنین  هممسائل موجود در منغمه و درن مطى ت و بزدارا  و ااونا  آبخیش مبنی بز  برزه باهایی  مػاحبه (اجتماػی

هوانذ  مینه عزح و هىمیل ازدد، میهایی در این س یزد و پزاطنامهغورت ا آنا پیطنرادهای و های  آااهی اس نظزات دیذااه

 ایزی و انتخا  برتزین راه حل بسیار مرم و هأثیزاذار باضذ.  در فزآینذ ارائه راه حل، هػمیم

 
 منابع -ه

مماالت  مجموػه آبخوانذاری، ػملیات و عبیؼی منابغ احیاء و حفظ در مزدمی مطاروترای جلب اثزات . 1382 ب. چزوده، ضفمتی

 .ارومیه آبخوانذاری، همایص اومین

مغالؼه ) آبخیشداری و مزهغ عزحرای در بزدارا  برزه مطاروت ػذب بز موثز ػوامل بزرای  .1385ا. .  خلیمی، .؛ی ساده، همت

 (الستا  ااتا  -وچیه مؼزف حوسه بزدارا  برزه :موردی
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