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 ده يچک
  به   پژوهش  این  در  بنابراین،  .است   بومزیست  فرهنگي  خدمات  تصاصياخ  طوربه   و  بومزیست  خدمات  زمينه  در  جدید  پژوهشي  حاضر  مطالعه
 چناشکده   وضهزیرح  نانيزنشي آبخ  دگاهید  از   بوم ستیز  فرهنگي   خدمات  بر  بيولوژیکي(  و   آموزشي  هاي)برنامه  آبخيزداري  اقدامات  اثر   ارزیابي

مورد   به  توجه  با  .شودمي   پرداخته   کارشناسان  و   در   گردشگر   جذب  و   زیبایي  محلي،ع جوام  ماندگاري   و  تعامل  شامل  معيار  چهار  نظر، هدف 
  ير تاث  داد  نشان  نتایج  پذیرفت.  صورت  SPSS  افزارنرم  در  آماري  تحليل  نيهمچن  شد.  گرفته  نظر  در  پرسشنامه  قالب  در  آموزش  و  منطقه

 در گردشگر جذب و یيزیبا آموزش، اريمع به مربوط بيترتبه ريتاث ن یشتريب و نبوده یکسان بومزیست فرهنگي خدمات بر آبخيزداري ماتاقدا
 داراي   شده  اجرا  اقدامات  با  ارهايمع  يبررس  مورد  يهاشاخص  تمامي  چند  هر  عبارتي،به   .است  محليجوامع  ماندگاري  و  تعامل  منطقه،

  پذیرش  مورد  آبخيزنشينان  دیدگاه  از  زیبایي  و  روستا  داخل   به  مهاجرت  امنيت،  شاخص  اما  باشند،مي  01/0  سطح  در  دارينيمع  همبستگي
  نفعان ي ذ  دانش  آگاهي  شاخص  از  شتريب  (01/8)  کارشناسان  به  اعتماد  شاخص  ميانگين  ،بندياولویت  اساس   بر  همچنين  است.  نگرفته   قرار

  (، 32/6)  منابع  از   صحيح  استفاده  (،45/6)  منطقه   زیبایي  (،07/7)  گردشگر  جذب  (، 21/7)  روابط  بود ه ب  (،61/7)  دیگران   حقوق  رعایت  (،98/7)
  در عبارتي،به .است (70/4) روستا داخل به مهاجرت و ( 28/5) محليجوامع امنيت (،37/5) نزاع و هادرگيري (،20/6)  روستا جخار به مهاجرت

 است.  روستا داخل به مهاجرت و  کارشناسان به اعتماد شاخص به مربوط ترتيببه رپذیريثيتا ینترکم  و بيشترین مذکور، هايشاخص  ميان
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 سرآغاز
 ر،ياخ  قرن  در  هادولت  يفرارو  يهاچالش  ن یمهمتر  از  يکی

 ه شدارایه    خدمات  از  نادرست  درک  و  زیستيمحيط  يهابحران
 .Meyer et al., 2016; Grunwald)  هاستبومستیز  توسط

  در   يبومستیز  تیریمد  يکردها یرو  منظورن یبد  . (2018
  سبب   و  تسا  يضرور  داریپا  توسعه  بر   ديتاک  با  يع يطبمنابع

 شوند  مشخص  يبهتر  نحو  به  يبومستیز  خدمات  که  شوديم
(Borland et al., 2016).  هستند   مزایایي  بوميزیست  خدمات  

 آن   براي  دسته  چهار  و  آورندمي  دستبه   بومزیست  از  هاانسان  که
 حمایتي   و  فرهنگي  تنظيمي،  توليدي،   خدمات  اند:نموده   تعيين

(Millennium Assessment, 2005).  ن یا  در  وجهتل قاب  نکته  
  دیشا  که  ياگونه به  است،  خدمات  ن یا  انيم  ارتباط  يبندطبقه
 Corvalan et)  باشد  شوارد  گریکدی  از  خدمات  نیا  کامل  کيتفک

al., 2005).  از   که  است  یيهازميمکان  بومستیز  خدمات  ،واقع  در 
  اغلب   و  شوديم  حفظ  ای  و  ابدیيم  بهبود   مردم  يزندگ  آنها  قیطر
 شودي م  هیارا  آن  اطراف  طيمح  و  انسان  به   پنهان  ورتصبه
(Moshari et al., 2019).  ن یمهمتر  از  يکی  ن يب  نیا  در  

  شده   آن   به  يکمتر  توجه   رانیا   در  متاسفانه  که  بومستیز  خدمات
  ي فرهنگ  خدمات  است.  بومستیز  يفرهنگ   خدمات  است،

  ز ين  بومست یز  ناملموس   ای  يکی زيرفيغ  خدمات  به   که  بومستیز
 با   تماس   از  هاانسان  که  يرماديغ  منافع  به  و  هستند  هورشم
 ,.La Rosa et al)  دارد  اشاره  شوند،يم  مندبهره   بومستیز

2016; Milcu et al., 2013).  ي هايژگیو  خدمات  نیا  واقع  در  
  ک  در  اساس   بر ،  رایز.  دارد  بومزیست   خدمات  ریسا  با  يمتفاوت
  خود  تيماه  ليدل  به  نه  شود،يم  جادیا  بومزیست  از  افراد

 ارتباط  ن یبنابرا  ؛(Dickinson & Hobbs, 2017)  بومزیست
 ,.Nahuellaul et al) دارند هاانسان يارزش  ستميس با يتنگاتنگ 

 Willcock)  هستند  وابسته  افراد  يها يژگیو  به  کامال  و  (2014

et al., 2017.)  ي فرهنگ  خدمات  که   کرد   اذعان  تواني م  ن یبنابرا 
 & Vaz)  شوديم  ديتول  افراد  و  طيمح  ان يم  طةراب  از  بومستیز

Santos, 2018).  کيفيت   به  بومزیست  فرهنگي  خدمات  مزایاي  
 اطالعات  از   آنها  درک  چگونگي  یعني  دارد؛  بستگي  افراد  فرهنگ

 Pleasant et)  بومزیست  عملکرد  و  ساختار  کمک  به  شده  فراهم

al., 2014 .)   اي هزمينه   در  خدمات  این   از  برخورداري  ميزان 
  منجر انسان  رفاه به  مستقيم طوربه  و دارد ریشه فرد یک فرهنگي

  نتایجي  به   توانمي  جمله  از   (،Baulcom et al., 2015)  شودمي

 بهبود   شناختي،  توانایي  تمرکز،  بهبود  استرس،  کاهش  مانند
 اجتماعي   سالمت  بهبود  و  فيزیکي  هايفعاليت  براي  هافرصت

  فرهنگي   تماخد  واقع  در  (. Rall et al., 2017)  کرد  اشاره
  روابط   زندگي،  کيفيت  انساني،  رفاه  روان،  سالمت  بومزیست

 دهدمي  ارتقا  را  هاتفعالي  انتخاب  در   آزادي  و  امنيت  اجتماعي،
(Dickinson & Hobbs, 2017).  9  هزاره،  بومستیز  
 ي ها ارزش   شامل  بومستیز  يفرهنگ   خدمات  يبرا  رمجموعهیز
 راث يم  ارزش   ،يفرهنگ   تنوع  ست،یراکوتو  و  حیتفر  ،يشناس یيبایز

  دانش،   يهاستميس  ،يمذهب  و   يمعنو  يها ارزش   ،يفرهنگ
  یيشناسا  مکان  حس  و  هامال  ،ياجتماع   روابط  ،يآموزش  يهاارزش 
 ارهايمع  ران یا  در   تاکنون  . (Corvalan et al., 2005)  است  کرده

  خدمات   يگذارارزش   و  يابیارز  امکان  که  يمدون  يهاشاخص  و
  آورد،   فراهم  رانیا  ژهیو  بومستی ز  اس اسبر  را  بومزیست  يفرهنگ

  عوامل   طرفي،  از  . (Moshari et al., 2019)   است  نشده  فیتعر
 شرایط   برداري،بهره   در  نامناسب  مدیریت  جمله  از  گوناگوني

  تخریب سبب    اجتماعي  -اقتصادي  وضعيت  و  اکولوژیکي  اقليمي،
  نای  از  ناشي  ايمنطقه   برون  و  درون  آثار  گردد.مي  هابومزیست

  راهکارهاي   متخصصان  و  مرداندولت  که  دشوسبب مي  تخریب
 از استفاده با يآبخيزدار راستا این در نمایند.ارایه  آن براي اساسي

  بهبود   دنبالبه  مدیریتي  و  بيولوژیک  اي،سازه  اقدامات  مجموعه
 اقتصادي   وضعيت  به  توجه  با  آبخيز  هايحوزه  هيدرولوژي  شرایط

  بنابراین،   .(Sadoddin et al., 2010)  است  عانذینف  اجتماعي  و
  و   طبيعيمنابع  حفظ  شروع  نقطه  آبخيزداري  هايطرح

  رفت هدر  از  ممانعت  و  بهتر  برداريهرهب  براي  آن  دهندهاستمرار
 در   روشني  دیدگاه  به  توانمي  آنها  ارزیابي  با  و  هستند  ملي  منابع
  ي رااج  با  ياردزيآبخ  يعبارتبه   .رسيد  اقداماتي  چنين  بازدهي  مورد

 آب،   هدررفت  و  فرسایش  با  مبارزه  و  مهار  ضمن  اقدامات،
  آبخيزها   يداتتول  افزایش  خاک،  و  آب  منابع  از  استفاده  سازيبهينه
  کاهش  و  آبخيزها   ساکنين  درآمد  افزایش   دامي،  و   گياهي  شامل

  این   از  اهدافي  و  هاسيالب  و  خاک  فرسایش  از  ناشي  خسارات
  این  بر  گذارد.ي م  ريتاث  هابومستیز  يفرهنگ  خدمات  بر  ،قبيل

  خدمات   زمينه  در  جدید  پژوهشي  که  حاضر  مطالعه  اساس،
 است،   بومزیست  فرهنگي  خدمات  اختصاصي  طوربه  و  بومزیست

 فرهنگي   خدمات  بر  آبخيزداري  اقدامات   اثر  بررسي  به
  خصوص   در  است.  پرداخته   آبخيزنشينان  دیدگاه   از  ها،بومزیست

 (,.Mengist et al  مطالعات  به  توانيم  بوم،ستیز  خدمات
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  به  توانيم  ها،بومستیز  خدمات  بهبود  بر  يزداريآبخ  اقدامات  اثر

 (;Karimi & Sheikh, 2019; Rousta et al., 2019مطالعات

Rastegar et al., 2018; Tahmors et al., 2018; 

Agharazi et al., 2017; Shahrokh et al., 2017; Singh 

et al., 2016; Meshesha & Birhanu, 2015; Moradi 

Shahgharie & Tahmasebi, 2015; Nadimi et al., 

2012; Motamed vaziri et al., 2011; Kumarb & 

(Palanisamia, 2009; Sreedevi et al., 2006  کرد.   اشاره  
  بر  يزداريآبخ  اقدامات  اثر  ارزیابي  مطالعات،  این  اکثر  در  ولي

  خدمات  به   و  هگرفت  صورت  يت یحما  و  يد يتول  ،يم يتنظ  خدمات
  ي اندک  يهاپژوهش  که  ن یا  ضمن  است.  نشده  يتوجه  يفرهنگ

  راستا،  نیا  در  است،  شده  انجام  فرهنگي  خدمات  خصوص  در
(Tabrizi et al., 2020)  ي رگذاريتاث  زانيم  نييتع  يبررس  به 

 ي فرهنگ   خدمات  توسعه  بر  يگردشگر   يهاتيفعال  و  عملکرد
  اصفهان   منطقه   در   سشنامهرپ  روش   از  استفاده   با  بومستیز

 خدمات   بر  گردشگري  هايفعاليت  داد   نشان  آنها  نتایج  پرداختند.
  در   تاثير  این  البته  است.  داشته  موثري  نقش  بومزیست  فرهنگي

  فرهنگي   خدمات  هايمولفه   و  ستني   یکسان  مختلف  ابعاد
 ي، اجتماع   روابط  فرهنگي،  تنوع  مکان،  حس  یعني  بوم،زیست
  هاي ارزش   و  دانش  هايتمسيس  و  اختيشنزیبایي  هايارزش 

 فرآیندهاي   و  هافعاليت  از  متاثر  متفاوت  درجات  با  آموزشي
 ترین قوي  نامبرده،  هايشاخص  ميان  در  هستند.  گردشگري
 ترین ضعيف  و  شناختيزیبایي  هاي رزش ا  مولفه  به  تاثيرپذیري
  تعلق   آموزشي  هايارزش   و  دانش  سيستم  مولفه  به  تاثيرپذیري

  به  خود  پژوهش  در  (Kabiri Hendi et al., 2020)  دارد.
 چند  روش   از  استفاده   با   گلستان  استان  يفرهنگ  خدمات  يابیارز
 ار يمع  هفت  نخست  گام   در  منظور،  نی ا  يبرا  .پرداختند  ارهيمع

 و   يمعنو  ،یيبایز  مکان،حس  تفرج،   ،يبخشالهام  وزش،آم   شامل
 ي بند تیاولو  و  یيشناسا  يدلف  روش  اساس   بر  را  راثيم  و  يمذهب
 هيته  ارهايمع  از  کی  هر  يبرا  يمکان  يهاهیل   سپس  د.کردن

 ليتحل  روش   به  يساز داستاندار  از  پس   را  هاهیل   ن یا  د.نردک
 دار وزن يخط   بيترک روش  از استفاده با و يده وزن يمراتب سلسه

  بر  را  مطالعه  مورد  منطقه  تی نها  در  .ردندک  ادغام  گریکدی  با
 و   ميتقس  يیهاپهنه   هب  ستمي اکوس  يفرهنگ   خدمات  اساس 

  بيشترین   و  مهمترین  عنوانبه  را  آموزش   و  زیبایي  هايشاخص
  انيبهرام  دکتر  تحقيقاتي  جنگل  و  گلستان  ملي  پارک  در  اولویت
  به   (Karimi & Sheikh, 2019)  پژوهشي،  طي  .کردند  معرفي
 احساس  و  آگاهي  ميزان  بر  تاثيرگذار   کليدي  عوامل  ارزیابي

  آبخيز  حوضه  در  يعيطبعمناب  از   دهاستفا  در  مردم  مسئوليت
  اقدامات  از  قبل   که  داد   نشان  آنها  جینتا  پرداختند.  رودحبله

  سطح   در  يعيطبمنابع نهيزم  در  مردم  گاهيآ  منطقه،  در  آبخيزداري
  آموزشي   هايبرنامه   اجراي  که  يحال  در  داشت.  قرار  نيپایي  بسيار

 هاي شوربرو توزیع و تهيه چونهم هایيروش  طریق  از ترویجي و
 پروژه  قالب  در  ترویجي  هايدوره  و  جلسات  برگزاري  ،یجيترو
  افزایش   به   منجر   رود  حبله  خاک  و  آب   منابع  داریپا  تیریمد

  به  نسبت  عيطبيمنابع  قبال  در  مردم   مسئوليت  احساس   و  آگاهي
  هاي برنامه   نبودن  مستمر  ليدلبه  اما  ،است   هشد  اقدامات  از  قبل

 ( ,.Moshari et al  نبود.  خشبتیرضا  کامال  نتایج  ،آموزشي

 کشور  چند  در  يفرهنگ  خدمات  يابیارز  يهانظام   مرور  با   2019)
 مرتبط   خبرگان  و  نظرانصاحب  با  ياکتشاف   مصاحبه  طورنيهم  و

  و   ارهايرمعیز  ارها،يمع  ،يدلف  روش  از  ه استفاد  با  و  رانیا  در
 ي ها بومستیز  يفرهنگ  خدمات  يابیارز  يبرا  یيهاشاخص

 شامل   ياصل  اريمع  پنج  از  آنها  د.کردن  نیتدو  رانیا  يع يطب
 ي ها دهیپد  و  هاتی سا  ،يفرهنگ  ،يبومگرد  و  تفرج  ،ي شناختیيبایز

  ند. کرد  استفاده  آموزش   و  يريادگی  اريمع  و  يمعنو  ارزش   با  يع يطب
  که   دنديرس  جهينت  نیا  به  خود  پژوهش  در  آنها  که  نیا  ضمن

 در   ينگفره  يهاشاخص  و  ارهايمع  نیتدو  و  يبررس  منظوربه
 قيتدق  و  نشیگز  اول،  ر يمس  کرد.  حرکت  ر يمس  دو  در  د یبا  ناریا

  در   تالش   دوم،  مسير  و  منطقه  هر  با  متناسب  يشنهاديپ  يارهايمع
 سرزمين  مختص  فرهنگي  هايشاخص  و  معيارها  تدوین  راستاي

  به   (Madadi & Maleki, 2016)  همچنين،  .است  ایران
  شده   راجا  يکيمکان  و  يکیولوژي ب  هايطرح  ياجتماع  اثرات  يبررس

 با  برداران،بهره  و  نفعانيذ  دگاهید  از  لياندب  زيآبخ  حوضه  در
 ي آوردها دست   نیترمهم  از  پرداختند.  يليتحل  و  يفيتوص  روش 

 اقدامات   ياجرا  از  پس  انیيتاروس   مهاجرت  کاهش  ها،طرح  نیا
  ن یا  در  شوندگانپرسش  از  درصد  43  ،ي عبارتبه   بود.  يزداريآبخ

 است.   شده  کمتر  روستا  از  رتاجمه  که  ندشتدا  اعالم  پژوهش
 از   مهاجرت  انگيزه  خانوار  انسرپرست  از  درصد  24  ن،يهمچن

 بيکار   فعال  نيروي  و  زیاد  جمعيت  درصد  55  کم،  درآمد  را  روستاها
  موثر  عوامل   را  سال  طول  در  زیاد  بيکاري  درصد  21  و  روستا  در

 دیگر، پژوهشي طي نيز  (Sadeghi et al., 2004) . نمودند بيان
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 ز يآبخ  حوضه  از  يبخش  در  يزداريآبخ  اقدامات  عملکرد  يابیزرا  به
  مهاجرت  کاهش  آنها  جینتا  پرداختند.  يفيک  صورتبه  )کشار(  کن
 درصد  55  تا  خيزداريآب  اقدامات  ياجرا  از  بعد  را  نانيزنشيآبخ

  نظر   در  با  (Wang et al., 2017)  يپژوهش  يط  داد.  نشان
 خدمات   ابعاد  از  يکی  عنوانبه  يباشناخت یز  يها ارزش   نقش  گرفتن
  ي مل  پارک  در  داریپا  يگردشگر  توسعه  در  بومستیز  يفرهنگ

 و  بهبود   دگاهید  از  داریپا  يگردشگر  به  ن،يچ  در  يانجيژانگ
 با  زين  تینها  در  کنند.يم  نگاه  يناخت باشیز  يها ارزش   از  حفاظت

 مکان،   در  يباشناختیز  يهاارزش   تياهم  کردن  مشخص
 ي باشناخت یز  يها ارزش   بهبود  و  حفاظت  با   مرتبط  یيشنهادهايپ

 .دهنديمارایه 
 ارزیابي  چه  اگر  حاضر،  پژوهش  با   مرتبط  منابع  بررسي  به   توجه  با

 اهداف   با  يزداريآبخ  اقدامات  تاثير   و  بومزیست  يفرهنگ   خدمات
  اما   است  گرفته  قرار  مختلف  محققين  توجه  مورد   تاکنون  گوناگون 

 خدمات   بر  يارزديآبخ  ماتاقدا  تاثير  خصوص  در  پژوهشي  کمتر
  به   عنایت  با  رواین   از  است.  گرفته  صورت  هابومزیست  يفرهنگ

 یک   از  آبخيزداري  هايپروژه  مدیریت   در  ارزیابي  انجام  ضرورت
 تاثير  زمينه  در  گرفته  صورت  محدود  هايپژوهش  همچنين  و  سو

 با  حاضر  پژوهش  فرهنگي،  خدماتارایه    بر  آبخيزداري  اقدامات
 ي فرهنگ   خدمات  بر  يزداريآبخ  تامااقد  اثرات  ارزیابي  هدف

  در  موثر   يها شاخص  معرفي  و   انتخاب  منظوربه  ها،بومزیست
 است.  شده انجام چناشکده  زیرحوضه

 ها روش و مواد

 عهمطال مورد منطقه •
  از   یکي  هکتار،  1/25683  مساحت  با  چايچهل   آبخيز  حوضه

 حوضه  نای  .است  رودگرگان   آبخيز  حوضه  بزرگ  هايحوضهزیر
 با   همراه  .است  زراعت  و  جنگل  غالب  ياهيگ  پوشش  دو  يرادا

  هجوم   درآمد،  و  شغل  به  نياز  و  غذایي  نياز  افزایش  جمعيت،  رشد
  حوضه   در  زراعت  رویهبي  گسترش   و  جنگلي  اراضي  به  روستایيان

 معضالت  از یکي تند شيب با اراضي در زراعت  است شدهسبب  را
  خاک   فرسایش  و  خيزيلسي  شدید  افزایشسبب    که  است  حوضه

  در   موجود  مشکالت  به  توجه  با  بنابراین  است.  شده  حوضه  در
 در  متعددي  آبخيزداري  هايپروژه  چاي،چهل   آبخيز   حوضه

  موجود   شرایط  بهبود  رايب  آبخيز  این  هايزیرحوضه  از  تعدادي
 هاي پروژه   آن  در  که  هازیرحوضه  این  از  یکي  است.  گرفته  صورت
 اقدامات   .است   چناشکه د  زیرحوضه  است  شده  اجرا  متنوعي

 هاي فعاليت  شامل  زیرحوضه  این  در  شدهانجام  آبخيزداري
  ، کاري( نهال  و  زراعي  محصولت  کشت  با  کاري)تراس   بيولوژیک

 و   يمدای  علوفه  و  باغات   به   بازده  کم  داربيش  يزراع  ياراض  لیتبد
 ( 1)  شکل  .است  ترویجي  -آموزشي  هايدوره  و  هابرنامه 
 حوضه زیر  موقعيت  و  کیولوژيب  اقدامات  تحت  هايمکان

  دهد.مي نشان چايچهل حوضه در را چناشکده
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  ساکن   آبخيزنشينان  و  پروژه   انیمجر  عقيده   به   است،  ذکر  به  لزم
  اجراي   دليلبه  اکثرا  روستا  در  ت يراتغي  ،ناشکچده  زیرحوضه  در

  با  آبخيزنشينان  طرح،  اجراي  از پس  و  بوده  آبخيزداريي  ها  پروژه
 آگاهي  سطح  افزایش  و  روستاي  اجتماع-ياقتصاد  طیشرا  بهبود 
  براي   اساس،  همين  بر  اند.شده  روروبهي  عيطب  منابع  هب  نسبت
 و   روستا  رييتغ  در  عوامل   دیگر  ريتاثشد    فرض  ارزیابي  و  بررسي
 آبخيزداري   پروژه  اجراي  صرفا  و  بوده  زيناچ  روستایيان  آگاهي
  گرفته   انجام  بررسي  مبنا  همين  بر  و  بوده  تغييرات  تماميسبب  
  نظر   است  شده  داده   نشان(  2)  شکل   در  که  طورهمان  ضمنا  .است

  بري  زداريآبخ  اقدامات  ريتاث  خصوص  در  فقط  شوندگانپرسش
 است. گرفته قراري ابیارز مورد مدنظري ها  شاخص و ارهايمع

 

 پژوهش روش

 پژوهش   یک  ها،داده  گردآوري  و  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش
  شيوه  نظر  از  و  است  تحليلي  و  آزمایشي()غير  توصيفي  دي،برکار
  درآمده   اجرا  به  پيمایشي  روش   به  که   است  دانيمي  نوع   از  اجرا

 شده انجام  يزداريآبخ  اقدامات  اثر  ارزیابي  پژوهش  نیا  در  .است
  ي ف يک  روش   به  چناشکده   زیرحوضه  فرهنگي  هايخصاش  بر
 در  .است  هرفتیپذ  صورت  (چهره  به  چهره  مصاحبه  و  پرسشنامه)
  قالب   در  معيارهایي  نظر،  مورد  اهداف  به  توجه  با  روش،  نیا

  سئوالتي   حاوي  هاپرسشنامه   د. ش  ارزیابي  و  طراحي  پرسشنامه 
 تحصيالت(   و  جنسيت  )سن،  دموگرافيک  هايویژگي  درباره

 باشند. مي  نفعانيذ  نظر  و  دیدگاه  از  مطالعه  مورد  هاينمونه
 طيف   مبناي بر که پژوهش، این در هاپرسش محورهاي نيهمچن

 و  اندشتهدا  (5)  ادزیخيلي  تا  (1)  کمخيلي  از  هایيپاسخ  ليکرت،
 شد   گرفته  نظر  در  خير  گزینه  افراد،  مخالف  کامال  نظرات  براي

(Karimi & Sheikh, 2019 )  جوامع  تعامل   و  ماندگاري  شامل  
 فرم   زا  يانمونه   بود.  آموزش   و  گردشگر  جذب  و  زیبایي  محلي،

  نيز  هاپرسشنامه  روایي  است.  شده ارایه    (2)  شکل  در  پرسشنامه
  تعيين   براي   گرفت.  قرار  تایيد  مورد  هخبر  نيمتخصص  توسط
 . گردید  استفاده  کرونباخ  آلفاي  از  بررسي  مورد  معيارهاي  پایایي

  محلي،   جوامع  تعامل  و  ماندگاري  براي  کرونباخ  يآلفا  زانيم
  و   0/ 85  ،88/0  ،86/0  ترتيببه  آموزش   و  گردشگر  جذب  و  زیبایي

 با  شده  گردآوري  هايداده   تحليل  و  تجزیه  آمد.  دستبه  86/0
  است،  ذکر  به  لزم  گرفت.  صورت  SPSS  افزارنرم   از  استفاده
  نفر  930  شکچناده   حوضهزیر  در  ساکن  نانيزنشيآبخ  جمعيت

  نفر   90  آماري  نمونه   حجم  کوکران  فرمول   طریق  از  که  است
 سوالت  با   ارتباط  در  منطقه  در  پيمایش  با  سپس  .آمد  دستبه

  که  يزنشينان آبخ  توسط  هاپرسشنامه  تکميل  به  نسبت  پژوهش،
  از   حاصل  نتایج   نهایت  در  شد.  اقدام   شدند،  انتخاب  تصادفي  طوربه
 و   کارشناسان  دیدگاه  با  سهیمقا   التحبه   ،نانيزنشيآبخ  دگاهید

 زیرحوضه   آبخيزداري  هايپروژه  در  دخيل  متخصصان
 شد. مقایسه چايچهل  آبخيز حوضه -چناشکده

 

 
 چناشک ده  زيرحوضه در کيفي  ارزيابي جهت  فادهاست مورد پرسشنامه فرم نمونه (:2) تصوير 
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 بحث  و جينتا
 90  مجموع  زا  ،هاپرسشنامه   کيدموگراف  اطالعات  براساس 

  آقا   درصد  1/63  چناشک،ده   رحوضهیز  در  مطالعه  مورد  پاسخگوي
  با   سال،   40  تا  30  سن   با   افراد  باشند.مي  خانم  درصد  9/36  و

 تشکيل   را  یانپاسخگو  تعداد  ترینبيش  درصد  6/54  فراواني
  2/39)  فراواني  ترینبيش  تحصيالت،  سطح  نظر  از  دهند.يم

  دارند،   دیپلم  تحصيالت  هک  است  پاسخگویاني  به  مربوط  درصد(
  ابتدائي   تحصيالت  8/13  و  دانشگاهي  تحصيالت  درصد  4/38

 انپاسخگوی  که  این  ضمن  بودند.  سوادبي  درصد  8/ 5  و  داشتند
  داراي   همگي  ي،محل  و  آبخيزداري  کارشناسان  به   مربوط 

 هر   بررسي  به  ادامه  در  بودند.  تکميلي  و  دانشگاهي  تحصيالت
  خدمات  بر   شدهانجام  ماتاقدا  ثير ات  نهایت،  در  و   پرداخته  معيار

  ذکر  به  لزم  گرفت.  خواهد  قرار  سنجش  مورد  بومزیست  فرهنگي
  منابع   براساس   اريمع  هر   به   مربوط  يهاشاخص  انتخاب  است،

 ;Moshari et al., 2019; Luederitz et al., 2015)   موجود

Van Berkel & Verburg, 2014; Brown et al., 2012; 

Sherrouse et al., 2011; Mazur, 2010) پذیرفت. صورت 

 
 محلي جوامع  ماندگاري •

  محلي، جوامع   امنيت  شامل  شاخص  سه   از  معيار  این  سنجش  براي
 ارزیابي  از  حاصل  نتایج  و  استفاده  روستا  خارج  و  داخل  به  مهاجرت
 متغيرهاي   به  نسبت  کارشناسان  و  آبخيزنشينان   نگرش   ايمقایسه 
  است.   شدهایه  را  (3)  شکل  در  ليکرت،   طيف  اساس   بر  شدهمطرح

 در   چناشک،ده   زیرحوضه  در  ان یپاسخگو  نظرات  يفراوان  عیتوز
  داراي  ليکرت(،  طيف  اساس   )بر  شده   مطرح  هايشاخص  خصوص
  ( 25/3)  کارشناسان  اهدیدگ  به  نسبت  (42/3)  بيشتري  ميانگين

  داد  نشان  (1  )جدول  يتنیو  آزمون  از  حاصل  جینتا  همچنين  .است
 ي شتريب  نيانگيم  يدارا   روستا  از  خارج   به  مهاجرت  شاخص

 اقدامات   يعبارت به  .است  گرید   شاخص  دو  به  نسبت  (3/ 56)
  يشتري ب  ريتاث  روستا  خارج  به  مهاجرت   شاخص  بر  يزداريآبخ

  با   يزداريآبخ  اقدامات  که  ن یا  ضمن  .است  رش یپذ  مورد  و  داشته
 روستا   خارج  و  داخل  به  مهاجرت  محلي،جوامع  امنيت  شاخص

 سطح   در  755/0  و  723/0  ،646/0  يهمبستگ   يدارا  بيترتبه
 از   حاصل  جینتا  به  توجه  با  همچنين،  (.2  )جدول  است  01/0

  آزمون   ن یا  است،  شدهارایه    (2)  جدول  در   که   دمن یفر  آزمون
  در  معنادار  اختالف  وجود  از  يحاک  نیاابربن  است؛  بوده   دارنامع

  خدمات   يها شاخص  انواع  رتبه  نيانگيم  نيب  p<01/0  سطح
  ان يم  از  نان يزنشيآبخ  دگاهید  از  ت.سا  بومستیز  يفرهنگ

  محلي، جوامع  امنيت  شاخص  پژوهش،  يبررس   مورد  يهاشاخص
  را  8  و  11  ،10  اولویت  ترتيببه  روستا  خارج  و   داخل  به   مهاجرت

 اند. داده  صاصاخت خود به
  از  که  است  دهش  مشخص  شده  انجام  هايبررسي  در  همچنين

 سوي به   نروستایيا  مهاجرت  به   تصميم  مختلف  عوامل   ميان
  مهمترین   از  بيشتر   رفاه  و  درآمد  تامين  و  شغل  یافتن  شهرها،
  هاي فعاليت  امکان  روستا  در  چنانچه  عبارتيبه   است.  عوامل
  روستایيان   باشد  اشتهند  وجود  درآمد  منابع  عنوانبه  زراعي

 دارد،   وجود  هابررسي  این  در  اصلي   نکته  دو  کنند.مي  مهاجرت
 ساختار   با  متناسب  باید  روستا  در  موجود   مددرآ  عمده  منابع  نخست

 دیگر   باغداري(،  و  زراعت  )مانند  باشد  روستا  اجتماعي  –اقتصادي
 روستایيان   مصرفي  نيازهاي  جوابگوي  روستا  درآمد  منابع  اینکه
  تنها   دامداري  بعضا  و  کشاورزي  گفت   باید  اول  نکته   ربارهد  باشد.
  روستا   عياجتما  -اقتصادي  ساختار  با  که  است  درآمدي  منبع

  منابع  عنوانبه  تنها  روستا  در  درآمد  منابع  سایر  و  دارد  تناسب
  نياز   گفت  باید  دوم  نکته  خصوص  در  دارند.  اهميت  ثانوي

  داده  افزایش  ار  روستا  هايهزینه  شهر،  کالهاي  به  روستایيان
 درآمدهاي   به  روستایيان  نياز   خود  نوبه   به   نيز   هاهزینه   این  و  است
 و   ریزيبرنامه   و  مدیریت  با  ین،برا بنا  است.  داده  افزایش  را  نقدي
  تالش  ضمن  ،چناشک ده   زیرحوضه  در  يزداريآبخ  اقدامات  ياجرا
  اجتماعي   -اقتصادي  ساختار  با  روستائيان  درآمد  تناسب  ایجاد  در

 روستا   خارج  به   مهاجرت  کاهش  در  ،داري(باغ  و  زراعت  )مانند
 است. داشته تاثير

 

 محلي جوامع  ( ارتباطات) تعامل ميزان •
  و  روابط  بهبود  شامل  شاخص  دو  از  معيار  این   سنجش  نظورمبه

 اساس   بر  .دیگرد  استفاده  محليجوامع  نزاع  و  هادرگير  کاهش
 ن یا  يهاشاخص  به  نسبت  نانيزنشيآبخ  دگاهید  کرت،يل  فيط
  به  کارشناسان  دگاه ید  به  نسبت  را  (66/3)  يشتريب  نيانگيم  اريمع

  بهبود  شاخص  نينهمچ  (.4  )شکل  است  داده  اختصاص  خود
  0/ 87  معيارانحراف   و  93/3  نيانگ يم  با  محليجوامع  و  مردم  روابط
  محلي جوامع  نيب  هايريدرگ  کاهش  شاخص  يول   رش یپذ  مورد
  مروجان   و  کارشناسان  ،يتعباربه  (.1  )جدول  نشد  واقع  قبول   مورد
  کليه  در   محلي  مردم   دادن  مشارکت  و  دخالت  با  طبيعيمنابع
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 منجر   ،آبخيزداري  اقدامات  اريهدنگ  و  ارتظن  اجرا،  تهيه،  مراحل
  شدند.   یکدیگر  با  روستا  اهالي  بيشتر   همياري  و  همدلي  تعامل،  به
 روابط   بهبود  شاخص  با  يزداريآبخ  اقدامات  يهمبستگ   طرفي،  از

 نزاع   و  هادرگير  کاهش  و  ( 566/0)   محليوامعج  و  مردم
  آمد  دستبه  داريمعن  01/0  سطح   در  (648/0)  محليجوامع

  و  دمن یفر  آزمون  بودن  معنادار  به  توجه  با  نيچنهم  (.2  ول)جد 
 شاخص   ،بررسي  مورد  هايشاخص  بين  بودن  معنادار  اختالف

  ه دگاید  از  محليجوامع  ن يب  نزاع  و  هادرگير  کاهش  و  روابط  بهبود 
 اندداده  اختصاص  خود  به  را  9  و   4  تیاولو  بيترتبه   نانيزنشيآبخ

 .(2 )جدول
 
 منطقه در گردشگر  جذب و ييزيبا •

  ي یزیبا  شاخص دو خصوص در  نانيزنشيآبخ نظرات يفراوان  عیزتو
 نسبت   (80/3)  ي شتريب  نيانگيم  يدارا  منطقه   در   گردشگر  جذب  و

 که،   نیا  ضمن  .(5  )شکل  است  (66/3)  کارشناسان  دگاهید  به
 نيانگيم  (3/ 69)  یيبایز  به  نسبت  (82/3)  يگردشگر  شاخص

  رشیپذ  ،حاصل  جیاتن  و  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  يشتريب
 (. 1  )جدول  داد   نشان   نانيزنشي آبخ  دگاهید  از  را  شاخص  دو  هر

 جذب   و  (0/ 797)  زیبایي  بر  آبخيزداري  اقدامات  اثر  بين  همچنين
 سطح   در  داريمعني  همبستگي  (652/0)  منطقه  در  گردشگر

 معناداري  به  توجه  با  دیگر،  طرف  از  .(2  )جدول  دش  حاصل  01/0
  بين  p<01/0  سطح  در  دارمعنا  فتالاخ  وجود  و  فریدمن  آزمون

  دیدگاه   از  فرهنگي،  خدمات  هاي شاخص  انواع  رتبه  ميانگين
 ترتيب به  منطقه  در  گردشگر  جذب  و  زیبایي  شاخص  آبخيزنشينان

 . (2 )جدول اندداده تصاصاخ خود به را 5 و 6 رتبه
 که یيجا  آن   از  داد،   نشان   نانيزنشيآبخ  دگاهید  ليتحل  نيهمچن

 رها   و  دارشيب  و  بازدهکم  زراعي  هاينظام   بوم  در  اقدامات  نیا
  خاک،   تثبيت  بر  عالوه  ده،ش  اجرا  چناشکده  زیرحوضه  شده

   و شدني ـابانيب از يريوگـجل اک،ـخ و آب رفتهدر از ريـجلوگي

  بوده   موثر  گردشگر  جذب  و  انداز چشم  بر  ،ياهيگوشش پ  بهبود
  ،ابهشم  اقدامات   به  دادنادامه   يبرا  يانیروستا  که  ايگونه به  است.

 . دادند نشان اقياشت
 
 آموزش  •

  دانش  آگاهي  شامل  ،شاخص  چهار  از استفاده  با   اريمع  این  سنجش
  استفاده  و  دیگران  حقوق  رعایت  کارشناسان،  به  اعتماد  زینفعان،
  ب يترتبه  مذکور،  يها شاخص  . پذیرفت  صورت  منابع  زا  صحيح

 آنها  يتمام  و  بوده  69/3  و  4/ 03  ،19/4  ،4/ 13  نيانگيم  يدارا
  قبول   مورد  نانيزنشيآبخ  دگاهید  از  آمده  دستبه  جینتا  اس اسبر
 شکل   در  کرتيل  فيط  اساس   بر  نيهمچن  .(1  )جدول  باشنديم
  ب يترتبه  سانکارشنا  و  نانيزنشيآبخ  دگاهید  يفراوان   عیتوز  (،6)

  اقدامات  اثر  که  نیا  ضمن  .است  99/3  و  01/4  نيانگيم  يدارا
  به   اعتماد  (،322/0)  نفعانيذ  دانش  آگاهي  شاخص  بر  يزداريآبخ

  استفاده  و  (0/ 551)  دیگران   حقوق  رعایت  (،0/ 450)  کارشناسان
  سطح   در  يدار يمعن  يهمبستگ  يدارا  (0/ 727)  منابع  از  صحيح

 شاخص   ،آبخيزنشينان  دیدگاه  از  (.2  )جدول  باشنديم  01/0
 حقوق  رعایت  کارشناسان،  به  اعتماد   زینفعان،  دانش  آگاهي

 را   7  و  3  ،1  ،2  اولویت  ترتيببه منابع  از  صحيح  هاستفاد  و  دیگران
  با   آبخيزداري  اقدامات  عبارتي،به  .اندداده   اختصاص  خود   به

 بازدیدهاي   ترویجي،  و  آموزشي  هايدوره  و  جلسات  برگزاري
  توزیع   و  تهيه  ها،یافته   انتقال  و  مزرعه  در  مدرسه  تخصصي،

  افزایش   به   منجر  قبيل،  این  از  مواردي  و  ترویجي  بروشورهاي
  با  محلي جوامع  بين  اعتماد  ،روستایيان  جدید  هايمهارت  و  هياگآ

 عامل  و  زندگي  کيفيت  و  شيوه  بر  موثر  کارشناسان،  و  یکدیگر
  منابع  قبال   در  مسئوليت  احساس   براي  افراد  انگيزه   و  محرک
  آشنایي   ،انرژي  و  منابع  از  صحيح  استفاده  و  زیستمحيط  و  طبيعي

 و   مشارکت  افزایش  و  خاک  و  آب  حفظ  مدیریت  هايبرنامه   با
 است. دهش غيره و زیربط مسئولن و روستایيان بين همکاري

 

 
 ي محلجوامع  ماندگاري هايشاخص مقايسه خصوص در هاديدگاه فراواني توزيع  (:3) تصوير 
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 محلي جوامع  تعامل هايشاخص مقايسه خصوص در هاديدگاه فراواني توزيع  (:4) تصوير 

 

 
 گردشگر جذب و ييزيبا هايشاخص مقايسه خصوص در هاديدگاه انيفراو وزيع ت (:5) تصوير 

 

 
 آموزش  هايشاخص مقايسه خصوص در هاديدگاه فراواني توزيع  (:6) تصوير 

 

 گيري نتيجه
 از   هابومزیست  در  شده  انجام  آبخيزداري  اقدامات  ارزیابي

 تحقيقاتي   و  اجرایي  مختلف  هايبخش  براي  گوناگون،  هايجنبه
 پژوهش بنابراین،    .است   ضروري  و   مهم  بسيار  کشور  طبيعيمنابع
 فرهنگي  خدمات  بر  آبخيزداري  اقدامات  اثر   ارزیابي  هدف  با  حاضر
 بحث  مورد  معيارهاي  بر  چناشک،ده   زیرحوضه  در  بومزیست
 در   گردشگر  جذب  و  زیبایي  محلي، جوامع  ماندگاري  و  )تعامل
 شده  انجام  خيزداريبآ  اقدامات  است.  پرداخته  آموزش(  و  منطقه

   کشت با کاريراس ـ)ت وژیکـبيول ايـهفعاليت املـش هـمنطق در

 -آموزشي  هايدوره  و  هابرنامه   و  کاري(نهال  و  زراعي  محصولت
 اقدامات   طریق  از  گياهيپوشش  احياي  طرفي  از  .است   ترویجي

  مهم  بسيار  اقدامات  از  یکي  آبخيزها،  سطح  در  بيولوژیکي  متنوع
 و   خاک  و  آب  هدررفت  از  جلوگيري  منطقه،   شرایط  بهبود   براي
 و   درآمد  بر  اقتصادي  تاثير  بر  عالوه  منطقه،  زیبایي  در  موثر

  که،  این   ضمن  .است  آبخيزنشينان  براي  توليد  توان  افزایش
 و  هاپروژه   در   افراد   دادن  مشارکت  با  آبخيزداري  ايهطرح

  نيز  بومزیست  فرهنگي  خدمات  بر  آموزشي  هايدوره  برگزاري
 استفاده با زداريـآبخي هايفعاليت عبارتيبه است. بوده  ارذگرـتاثي
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 ويتنيمن آزمون ج ينتا به مربوط يهاداده (:1) جدول

 ي تنيومن  معيارانحراف  ميانگين  شاخص معيار 
 سطح 

 ي معنادار
 نظراجماع 

  وضعيت

 شاخص

 ماندگاري 

 رد  اجماع  486/0 00/1669 01/1 35/3 محلي جوامع  امنيت

 رد  اجماع  423/0 00/1646 14/1 19/3 روستا  داخل  به جرتامه

 قبول اجماع  258/0 00/1589 90/0 56/3 روستا  خارج  به مهاجرت

 تعامل 
 قبول اع اجم 706/0 00/1730 87/0 93/3 روابط بهبود

 رد  اجماع  105/0 00/1492 02/1 33/3 نزاع  و  هادرگيري

  جذب و  زیبایي
 گردشگر

 قبول اجماع  432/0 00/1658 91/0 69/3 منطقه زیبایي

 قبول اجماع  409/0 50/1645 85/0 82/3 گردشگر جذب

 آموزش 

 قبول اجماع  186/0 00/1554 80/0 13/4 زینفعان  دانش آگاهي

 قبول اجماع  855/0 00/1766 84/0 19/4 سان کارشنا  به اعتماد

 قبول اجماع  510/0 00/1677 86/0 03/4 دیگران  حقوق رعایت

 قبول اجماع  139/0 00/1526 88/0 69/3 منابع  از صحيح هااستف

 
 اسپيرمن همبستگي و دمنيفر آزمون ج ينتا به مربوط يهاداده (:2) جدول

 رتبه  شاخص معيار 
  ميانگين

 رتبه 
 تعداد 

 جهدر

 آزادي 

 سطح 

 معناداري 
 همبستگي 

 ماندگاري 

 28/5 10 محلي جوامع  امنيت

130 11 00/0 

646/0 

 723/0 70/4 11 روستا  داخل  به مهاجرت

 755/0 20/6 8 روستا  خارج  به مهاجرت

 تعامل 
 566/0 21/7 4 روابط بهبود

 648/0 37/5 9 نزاع  و  هادرگيري

 گردشگر  جذب و  زیبایي
 797/0 45/6 6 منطقه بایيزی

 652/0 07/7 5 گردشگر جذب

 آموزش 

 322/0 98/7 2 زینفعان  دانش آگاهي

 450/0 61/7 3 دیگران  حقوق عایتر

 551/0 01/8 1 کارشناسان  به اعتماد

 727/0 32/6 7 منابع  از صحيح استفاه

 
  دخيل   رویجي،ت  -آموزشي  هايدوره  برگزاري  و  گرانتسهيل  از

  منطقه،  مردم  بومي  دانش  از  استفاده  ها،پروژه   در  افراد  کردن
 گريميانجي  و  کارشناسان  و  محليجوامع  بين   اعتماد   حس  ایجاد
  قبيل،  این   از   مواردي  و   آمده   وجود   به   مشکالت  براي   افراد   بين

  داشته  محليجوامع  بين  هادرگيري  کاهش  و  روابط  بهبود  در  سعي
  بر   مبني  (Sreedevi et al., 2006)  مطالعات  نتایج   با  که  است.
 بين   روابط  بهبود  بر  ها،پروژه  در   افراد  مشارکت  و  کردن  درگير

 یکدیگر   با  محلي  مردم  روابط  و  آبخيزنشينان  و  رشناساناک
  بر  آبخيزداري  اقدامات  واقع  در  دارد.  خوانيهم  است  رگذاريتاث

 همچنين   و  هایشانخانواده  و  دوستان  با  منطقه  این  مردم  روابط
 است  شده  سبب  و  داشته  بسيار  تاثير  آنها   ميان  اختالفات  کاهش

 حمایت   دیگران  و  رتااد  جانب  از  بيشتر  منطقه  این  مردم  که
 در   بيشتر  و  آورده  دستبه  تريمحکم  جایگاه  همچنين  شوند.
 اشتياق   آبخيزنشينان  اساس،  این  بر  .باشند   تاثيرگذار  جامعه

 روستا   در  ماندگاري  و  ارزش   و  ه کرد  پيدا  خود   زادگاه  به  بيشتري
  احساسات   و  تصورات  همه  کهطوريبه   گردیده،  بيشتر   آنها   دید  در

 با  حاضر  پژوهش  نتایج  است.  آبخيزداري  اقدامات   از  متاثر  آنها
 (& Madadi & Maleki, 2016; Sadeghiهايیافته
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(Maleki, 2004  بر  آبخيزداري  اقدامات  مثبت  تاثير   بر   مبني  
  عبارتي، به   دارد.  مطابقت  روستا  از  اد افر  مهاجرت  کاهش

  دیگر   شرایط،  بهبود  با  کردندمي  زندگي  روستا  در  که  روستایياني
  اثر   چند  هر  دادند،نمي  نشان  خود  از  روستا  از  خروج  به  يتمایل

  به   مجاب  را  مردم  که  نبوده  ايگونهبه  آبخيزداري  اقدامات
 جذب   و  زیبایي  تغييرات  همچنين،  کند.  روستا  داخل  به   مهاجرت
 است،   پذیرفته   تاثير  آبخيزداري  اقدامات   از  نيز   منطقه   در   گردشگر

  ظاهري   فضاي  بر  دهشانجام  بيولوژیک  اقدامات  که  طوريبه
 منطقه   گياهيپوشش   بهبود  و  سبز  فضاي  در  جمله  از  روستا

 تاثير   منطقه  دستپایين  در  خاک  و  آب  تجمع  کاهش  منظوربه
 ( ;Kabiri Hendi et al., 2020همچنين  است.  گذاشته

(Tabrizi et al., 2020;Wang et al., 2017   مطالعات  در 
 هاي شاخص  عنوانبه   را  منطقه  در  گردشگر  جذب  و  زیبایي  خود،
 معرفي  بومزیست  فرهنگي  خدمات  نظر   از   بال   اولویت  با  و  مهم

 سبب   آبخيزداري  اقدامات  که  است  ذکر  به  لزم  نهایت  در  کردند.
 از   دوري  و  دیگران  حقوق  رعایت  به  منطقه  مردم  که  است  شده
  در  موجود  منابع  از  صحيح  استفاده  طرز  و  شوند  پایبند  بيشتر  نزاع

 (Karimi  مطالعات  با  که  بياموزند،  را  طبيعيمنابع  و  زیستمحيط

(& Sheikh, 2019  استفاده   و  آگاهي  سطح  افزایش  بر   مبني  
  –ي آموزشي  ها دورهي  برگزار  جهي نت  در  طبيعيمنابع  از  صحيح

ي اجرا  در  نفعاني ذ  دادن  مشارکت  وي  عيطب  منابعي  ج یترو
 اقدامات  هک گرفت نتيجه توانمي بنابراین دارد. خوانيهم هاپروژه

 زیرحوضه   در  آموزشي  هايارزش   و  دانش  سيستم  بر  آبخيزداري

 (Kabiriکه،  این  ضمن  است.  بوده  گذارتاثير  نيز  چناشکده

(Hendi et al., 2020   شاخصي   عنوانبه   را  آموزشي  هايارزش  
 کردند.   معرفي  بومزیست  فرهنگي  خدمات  بر  بال   تاثيرگزاري  با

  اقدامات  تاثير  که  دهدمي   نشان  زني  نتایج  آماري  تحليل  همچنين،
 و  نبوده   یکسان  بومزیست  فرهنگي   خدمات  بر  آبخيزداري

 جذب   و  زیبایي  آموزش،  معيار  به  مربوط  ترتيببه   تاثير  بيشترین
 ضمن   .است   محليجوامع  ماندگاري  و  عاملت  منطقه،  در  گردشگر

  بر   آبخيزداري  اقدامات  اثر  از  آمده  عمل  به  ارزیابي  که  این
 با   هاشاخص  يتمام  چند  هر  داد   نشان  رهنگيف  هايشاخص
 اما   باشند،يم  01/0  سطح  در  يدار يمعن  يهمبستگ  يدارا  اقدامات
 واقع  قبول مورد یيبایز و  روستا داخل به مهاجرت ت،يامن  شاخص

  هاي شاخص  انواع   رتبه  نيانگيم  اساس   بر  نيهمچن  شدند.ن
  به  اعتماد  شاخص  نان،يزنشي آبخ  دگاهید  از  فرهنگي  خدمات

 اختصاص   خود   به   را  رتبه  نیبالتر  01/8  نيانگيم  با  کارشناسان
  حقوق   تیرعا  (،98/7)  نفعانيذ   دانش  يآگاه  شاخص  است.  داده

 (، 07/7)  رگردشگ  ذبج  (،21/7)  روابط  بهبود  (،61/7)  گرانید
 مهاجرت   (،6/ 32)   منابع  از  صحيح  استفاده  (،45/6)  منطقه  زیبایي

  امنيت   (،37/5)  نزاع  و  هادرگيري  (،20/6)  روستا  خارج  به
 ترتيب به  (4/ 70)  روستا  داخل  به  مهاجرت  و  (28/5)  محليجوامع

 ميان  در  عبارتي،به  گرفتند.  قرار  بعدي  هاياولویت  در
  ترتيب به  تاثيرپذیري  مترینک  و  بيشترین  مذکور،  هايشاخص
 داخل  به  مهاجرت  و  کارشناسان  به  اعتماد  شاخص  به  مربوط
 . است روستا
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