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چکيده
مطالعه حاضر پژوهشي جدید در زمينه خدمات زیستبوم و بهطور اختصاصي خدمات فرهنگي زیستبوم است .بنابراین ،در این پژوهش به
ارزیابي اثر اقدامات آبخيزداري (برنامههاي آموزشي و بيولوژیکي) بر خدمات فرهنگي زیستبوم از دیدگاه آبخيزنشينان زیرحوضه دهچناشک
و کارشناسان پرداخته ميشود .با توجه به هدف موردنظر ،چهار معيار شامل تعامل و ماندگاري جوامعمحلي ،زیبایي و جذب گردشگر در
منطقه و آموزش در قالب پرسشنامه در نظر گرفته شد .همچنين تحليل آماري در نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت .نتایج نشان داد تاثير
اقدامات آبخيزداري بر خدمات فرهنگي زیستبوم یکسان نبوده و بيشترین تاثير بهترتيب مربوط به معيار آموزش ،زیبایي و جذب گردشگر در
منطقه ،تعامل و ماندگاري جوامعمحلي است .بهعبارتي ،هر چند تمامي شاخصهاي مورد بررسي معيارها با اقدامات اجرا شده داراي
همبستگي معنيداري در سطح  0/01ميباشند ،اما شاخص امنيت ،مهاجرت به داخل روستا و زیبایي از دیدگاه آبخيزنشينان مورد پذیرش
قرار نگرفته است .همچنين بر اساس اولویتبندي ،ميانگين شاخص اعتماد به کارشناسان ( )8/01بيشتر از شاخص آگاهي دانش ذينفعان
( ،)7/98رعایت حقوق دیگران ( ،)7/61بهبود روابط ( ،)7/21جذب گردشگر ( ،)7/07زیبایي منطقه ( ،)6/45استفاده صحيح از منابع (،)6/32
مهاجرت به خارج روستا ( ،)6/20درگيريها و نزاع ( ،)5/37امنيت جوامعمحلي ( )5/28و مهاجرت به داخل روستا ( )4/70است .بهعبارتي ،در
ميان شاخصهاي مذکور ،بيشترین و کمترین تاثيرپذیري بهترتيب مربوط به شاخص اعتماد به کارشناسان و مهاجرت به داخل روستا است.
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سرآغاز
یکي از مهمترین چالشهاي فراروي دولتها در قرن اخير،
بحرانهاي محيطزیستي و درک نادرست از خدمات ارایه شده
توسط زیستبومهاست ( Meyer et al., 2016; Grunwald.
 .)2018بدینمنظور رویکردهاي مدیریت زیستبومي در
منابعطبيعي با تاکيد بر توسعه پایدار ضروري است و سبب
ميشود که خدمات زیستبومي به نحو بهتري مشخص شوند
( .)Borland et al., 2016خدمات زیستبومي مزایایي هستند
که انسانها از زیستبوم بهدست ميآورند و چهار دسته براي آن
تعيين نمودهاند :خدمات توليدي ،تنظيمي ،فرهنگي و حمایتي
( .)Millennium Assessment, 2005نکته قابلتوجه در این
طبقهبندي ارتباط ميان این خدمات است ،بهگونهاي که شاید
تفکيک کامل این خدمات از یکدیگر دشوار باشد ( Corvalan et
 .)al., 2005در واقع ،خدمات زیستبوم مکانيزمهایي است که از
طریق آنها زندگي مردم بهبود ميیابد و یا حفظ ميشود و اغلب
بهصورت پنهان به انسان و محيط اطراف آن ارایه ميشود
( .)Moshari et al., 2019در این بين یکي از مهمترین
خدمات زیستبوم که متاسفانه در ایران توجه کمتري به آن شده
است ،خدمات فرهنگي زیستبوم است .خدمات فرهنگي
زیستبوم که به خدمات غيرفيزیکي یا ناملموس زیستبوم نيز
مشهور هستند و به منافع غيرمادي که انسانها از تماس با
زیستبوم بهرهمند ميشوند ،اشاره دارد ( La Rosa et al.,
 .)2016; Milcu et al., 2013در واقع این خدمات ویژگيهاي
متفاوتي با سایر خدمات زیستبوم دارد .زیرا ،بر اساس در ک
افراد از زیستبوم ایجاد ميشود ،نه به دليل ماهيت خود
زیستبوم ()Dickinson & Hobbs, 2017؛ بنابراین ارتباط
تنگاتنگي با سيستم ارزشي انسانها دارند ( Nahuellaul et al.,
 )2014و کامال به ویژگيهاي افراد وابسته هستند ( Willcock
 .)et al., 2017بنابراین ميتوان اذعان کرد که خدمات فرهنگي
زیستبوم از رابطة ميان محيط و افراد توليد ميشود ( & Vaz
 .)Santos, 2018مزایاي خدمات فرهنگي زیستبوم به کيفيت
فرهنگ افراد بستگي دارد؛ یعني چگونگي درک آنها از اطالعات
فراهم شده به کمک ساختار و عملکرد زیستبوم ( Pleasant et
 .)al., 2014ميزان برخورداري از این خدمات در زمينههاي
فرهنگي یک فرد ریشه دارد و بهطور مستقيم به رفاه انسان منجر
ميشود ( ،)Baulcom et al., 2015از جمله ميتوان به نتایجي

مانند کاهش استرس ،بهبود تمرکز ،توانایي شناختي ،بهبود
فرصتها براي فعاليتهاي فيزیکي و بهبود سالمت اجتماعي
اشاره کرد ( .)Rall et al., 2017در واقع خدمات فرهنگي
زیستبوم سالمت روان ،رفاه انساني ،کيفيت زندگي ،روابط
اجتماعي ،امنيت و آزادي در انتخاب فعاليتها را ارتقا ميدهد
( .)Dickinson & Hobbs, 2017زیستبوم هزاره9 ،
زیرمجموعه براي خدمات فرهنگي زیستبوم شامل ارزشهاي
زیبایيشناسي ،تفریح و اکوتوریست ،تنوع فرهنگي ،ارزش ميراث
فرهنگي ،ارزشهاي معنوي و مذهبي ،سيستمهاي دانش،
ارزشهاي آموزشي ،روابط اجتماعي ،الهام و حس مکان شناسایي
کرده است ( .)Corvalan et al., 2005تاکنون در ایران معيارها
و شاخصهاي مدوني که امکان ارزیابي و ارزشگذاري خدمات
فرهنگي زیستبوم را براساس زیستبوم ویژه ایران فراهم آورد،
تعریف نشده است ( .)Moshari et al., 2019از طرفي ،عوامل
گوناگوني از جمله مدیریت نامناسب در بهرهبرداري ،شرایط
اقليمي ،اکولوژیکي و وضعيت اقتصادي -اجتماعي سبب تخریب
زیستبومها ميگردد .آثار درون و برون منطقهاي ناشي از این
تخریب سبب ميشود که دولتمردان و متخصصان راهکارهاي
اساسي براي آن ارایه نمایند .در این راستا آبخيزداري با استفاده از
مجموعه اقدامات سازهاي ،بيولوژیک و مدیریتي بهدنبال بهبود
شرایط هيدرولوژي حوزههاي آبخيز با توجه به وضعيت اقتصادي
و اجتماعي ذینفعان است ( .)Sadoddin et al., 2010بنابراین،
طرحهاي آبخيزداري نقطه شروع حفظ منابعطبيعي و
استمراردهنده آن براي بهرهبرداري بهتر و ممانعت از هدررفت
منابع ملي هستند و با ارزیابي آنها ميتوان به دیدگاه روشني در
مورد بازدهي چنين اقداماتي رسيد .بهعبارتي آبخيزداري با اجراي
اقدامات ،ضمن مهار و مبارزه با فرسایش و هدررفت آب،
بهينهسازي استفاده از منابع آب و خاک ،افزایش توليدات آبخيزها
شامل گياهي و دامي ،افزایش درآمد ساکنين آبخيزها و کاهش
خسارات ناشي از فرسایش خاک و سيالبها و اهدافي از این
قبيل ،بر خدمات فرهنگي زیستبومها تاثير ميگذارد .بر این
اساس ،مطالعه حاضر که پژوهشي جدید در زمينه خدمات
زیستبوم و بهطور اختصاصي خدمات فرهنگي زیستبوم است،
به بررسي اثر اقدامات آبخيزداري بر خدمات فرهنگي
زیستبومها ،از دیدگاه آبخيزنشينان پرداخته است .در خصوص
خدمات زیستبوم ،ميتوان به مطالعات )Mengist et al.,

تاثیر اقدامات آبخیزداری بر خدمات فرهنگي زیستبوم( ...زینب کریمي و همکاران)
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ولي در اکثر این مطالعات ،ارزیابي اثر اقدامات آبخيزداري بر
خدمات تنظيمي ،توليدي و حمایتي صورت گرفته و به خدمات
فرهنگي توجهي نشده است .ضمن این که پژوهشهاي اندکي
در خصوص خدمات فرهنگي انجام شده است ،در این راستا،
) (Tabrizi et al., 2020به بررسي تعيين ميزان تاثيرگذاري
عملکرد و فعاليتهاي گردشگري بر توسعه خدمات فرهنگي
زیستبوم با استفاده از روش پرسشنامه در منطقه اصفهان
پرداختند .نتایج آنها نشان داد فعاليتهاي گردشگري بر خدمات
فرهنگي زیستبوم نقش موثري داشته است .البته این تاثير در
ابعاد مختلف یکسان نيست و مولفههاي خدمات فرهنگي
زیستبوم ،یعني حس مکان ،تنوع فرهنگي ،روابط اجتماعي،
ارزشهاي زیبایيشناختي و سيستمهاي دانش و ارزشهاي
آموزشي با درجات متفاوت متاثر از فعاليتها و فرآیندهاي
گردشگري هستند .در ميان شاخصهاي نامبرده ،قويترین
تاثيرپذیري به مولفه ارزشهاي زیبایيشناختي و ضعيفترین
تاثيرپذیري به مولفه سيستم دانش و ارزشهاي آموزشي تعلق
دارد (Kabiri Hendi et al., 2020) .در پژوهش خود به
ارزیابي خدمات فرهنگي استان گلستان با استفاده از روش چند
معياره پرداختند .براي این منظور ،در گام نخست هفت معيار
شامل آموزش ،الهامبخشي ،تفرج ،حسمکان ،زیبایي ،معنوي و
مذهبي و ميراث را بر اساس روش دلفي شناسایي و اولویتبندي
کردند .سپس لیههاي مکاني براي هر یک از معيارها تهيه
کردند .این لیهها را پس از استانداردسازي به روش تحليل
سلسه مراتبي وزندهي و با استفاده از روش ترکيب خطي وزندار
با یکدیگر ادغام کردند .در نهایت منطقه مورد مطالعه را بر
اساس خدمات فرهنگي اکوسيستم به پهنههایي تقسيم و
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شاخصهاي زیبایي و آموزش را بهعنوان مهمترین و بيشترین
اولویت در پارک ملي گلستان و جنگل تحقيقاتي دکتر بهرامنيا
معرفي کردند .طي پژوهشي (Karimi & Sheikh, 2019) ،به
ارزیابي عوامل کليدي تاثيرگذار بر ميزان آگاهي و احساس
مسئوليت مردم در استفاده از منابعطبيعي در حوضه آبخيز
حبلهرود پرداختند .نتایج آنها نشان داد که قبل از اقدامات
آبخيزداري در منطقه ،آگاهي مردم در زمينه منابعطبيعي در سطح
بسيار پایيني قرار داشت .در حالي که اجراي برنامههاي آموزشي
و ترویجي از طریق روشهایي همچون تهيه و توزیع بروشورهاي
ترویجي ،برگزاري جلسات و دورههاي ترویجي در قالب پروژه
مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود منجر به افزایش
آگاهي و احساس مسئوليت مردم در قبال منابعطبيعي نسبت به
قبل از اقدامات شده است ،اما بهدليل مستمر نبودن برنامههاي
آموزشي ،نتایج کامال رضایتبخش نبودMoshari et al., ) .
 (2019با مرور نظامهاي ارزیابي خدمات فرهنگي در چند کشور
و همينطور مصاحبه اکتشافي با صاحبنظران و خبرگان مرتبط
در ایران و با استفاده از روش دلفي ،معيارها ،زیرمعيارها و
شاخصهایي براي ارزیابي خدمات فرهنگي زیستبومهاي
طبيعي ایران تدوین کردند .آنها از پنج معيار اصلي شامل
زیبایيشناختي ،تفرج و بومگردي ،فرهنگي ،سایتها و پدیدههاي
طبيعي با ارزش معنوي و معيار یادگيري و آموزش استفاده کردند.
ضمن این که آنها در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که
بهمنظور بررسي و تدوین معيارها و شاخصهاي فرهنگي در
ایران باید در دو مسير حرکت کرد .مسير اول ،گزینش و تدقيق
معيارهاي پيشنهادي متناسب با هر منطقه و مسير دوم ،تالش در
راستاي تدوین معيارها و شاخصهاي فرهنگي مختص سرزمين
ایران است .همچنين (Madadi & Maleki, 2016) ،به
بررسي اثرات اجتماعي طرحهاي بيولوژیکي و مکانيکي اجرا شده
در حوضه آبخيز اندبيل از دیدگاه ذينفعان و بهرهبرداران ،با
روش توصيفي و تحليلي پرداختند .از مهمترین دستآوردهاي
این طرحها ،کاهش مهاجرت روستایيان پس از اجراي اقدامات
آبخيزداري بود .بهعبارتي 43 ،درصد از پرسششوندگان در این
پژوهش اعالم داشتند که مهاجرت از روستا کمتر شده است.
همچنين 24 ،درصد از سرپرستان خانوار انگيزه مهاجرت از
روستاها را درآمد کم 55 ،درصد جمعيت زیاد و نيروي فعال بيکار
در روستا و  21درصد بيکاري زیاد در طول سال را عوامل موثر
بيان نمودند ) . (Sadeghi et al., 2004نيز طي پژوهشي دیگر،
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به ارزیابي عملکرد اقدامات آبخيزداري در بخشي از حوضه آبخيز
کن (کشار) بهصورت کيفي پرداختند .نتایج آنها کاهش مهاجرت
آبخيزنشينان را بعد از اجراي اقدامات آبخيزداري تا  55درصد
نشان داد .طي پژوهشي ) (Wang et al., 2017با در نظر
گرفتن نقش ارزشهاي زیباشناختي بهعنوان یکي از ابعاد خدمات
فرهنگي زیستبوم در توسعه گردشگري پایدار در پارک ملي
ژانگيانجي در چين ،به گردشگري پایدار از دیدگاه بهبود و
حفاظت از ارزشهاي زیباشناختي نگاه ميکنند .در نهایت نيز با
مشخص کردن اهميت ارزشهاي زیباشناختي در مکان،
پيشنهادهایي مرتبط با حفاظت و بهبود ارزشهاي زیباشناختي
ارایه ميدهند.
با توجه به بررسي منابع مرتبط با پژوهش حاضر ،اگر چه ارزیابي
خدمات فرهنگي زیستبوم و تاثير اقدامات آبخيزداري با اهداف
گوناگون تاکنون مورد توجه محققين مختلف قرار گرفته است اما
کمتر پژوهشي در خصوص تاثير اقدامات آبخيزداري بر خدمات
فرهنگي زیستبومها صورت گرفته است .از اینرو با عنایت به
ضرورت انجام ارزیابي در مدیریت پروژههاي آبخيزداري از یک
سو و همچنين پژوهشهاي محدود صورت گرفته در زمينه تاثير
اقدامات آبخيزداري بر ارایه خدمات فرهنگي ،پژوهش حاضر با
هدف ارزیابي اثرات اقدامات آبخيزداري بر خدمات فرهنگي
زیستبومها ،بهمنظور انتخاب و معرفي شاخصهاي موثر در
زیرحوضه دهچناشک انجام شده است.

• منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخيز چهلچاي با مساحت  25683/1هکتار ،یکي از
زیرحوضههاي بزرگ حوضه آبخيز گرگانرود است .این حوضه
داراي دو پوشش گياهي غالب جنگل و زراعت است .همراه با
رشد جمعيت ،افزایش نياز غذایي و نياز به شغل و درآمد ،هجوم
روستایيان به اراضي جنگلي و گسترش بيرویه زراعت در حوضه
را سبب شده است زراعت در اراضي با شيب تند یکي از معضالت
حوضه است که سبب افزایش شدید سيلخيزي و فرسایش خاک
در حوضه شده است .بنابراین با توجه به مشکالت موجود در
حوضه آبخيز چهلچاي ،پروژههاي آبخيزداري متعددي در
تعدادي از زیرحوضههاي این آبخيز براي بهبود شرایط موجود
صورت گرفته است .یکي از این زیرحوضهها که در آن پروژههاي
متنوعي اجرا شده است زیرحوضه دهچناشک است .اقدامات
آبخيزداري انجامشده در این زیرحوضه شامل فعاليتهاي
بيولوژیک (تراسکاري با کشت محصولت زراعي و نهالکاري)،
تبدیل اراضي زراعي شيبدار کم بازده به باغات و علوفه دایمي و
برنامهها و دورههاي آموزشي -ترویجي است .شکل ()1
مکانهاي تحت اقدامات بيولوژیک و موقعيت زیرحوضه
دهچناشک را در حوضه چهلچاي نشان ميدهد.
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تصوير ( :)1مکانهاي تحت اقدامات آبخيزداري و موقعيت زيرحوضه دهچناشک در زيرحوضه چهلچاي

تاثیر اقدامات آبخیزداری بر خدمات فرهنگي زیستبوم( ...زینب کریمي و همکاران)

لزم به ذکر است ،به عقيده مجریان پروژه و آبخيزنشينان ساکن
در زیرحوضه دهچناشک ،تغييرات در روستا اکثرا بهدليل اجراي
پروژه هاي آبخيزداري بوده و پس از اجراي طرح ،آبخيزنشينان با
بهبود شرایط اقتصادي-اجتماعي روستا و افزایش سطح آگاهي
نسبت به منابع طبيعي روبهرو شدهاند .بر همين اساس ،براي
بررسي و ارزیابي فرض شد تاثير دیگر عوامل در تغيير روستا و
آگاهي روستایيان ناچيز بوده و صرفا اجراي پروژه آبخيزداري
سبب تمامي تغييرات بوده و بر همين مبنا بررسي انجام گرفته
است .ضمنا همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است نظر
پرسششوندگان فقط در خصوص تاثير اقدامات آبخيزداري بر
معيارها و شاخص هاي مدنظر مورد ارزیابي قرار گرفته است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف و گردآوري دادهها ،یک پژوهش
کاربردي ،توصيفي (غيرآزمایشي) و تحليلي است و از نظر شيوه
اجرا از نوع ميداني است که به روش پيمایشي به اجرا درآمده
است .در این پژوهش ارزیابي اثر اقدامات آبخيزداري انجامشده
بر شاخصهاي فرهنگي زیرحوضه دهچناشک به روش کيفي
(پرسشنامه و مصاحبه چهره به چهره) صورت پذیرفته است .در
این روش ،با توجه به اهداف مورد نظر ،معيارهایي در قالب
پرسشنامه طراحي و ارزیابي شد .پرسشنامهها حاوي سئوالتي
درباره ویژگيهاي دموگرافيک (سن ،جنسيت و تحصيالت)
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نمونههاي مورد مطالعه از دیدگاه و نظر ذينفعان ميباشند.
همچنين محورهاي پرسشها در این پژوهش ،که بر مبناي طيف
ليکرت ،پاسخهایي از خيليکم ( )1تا خيليزیاد ( )5داشتهاند و
براي نظرات کامال مخالف افراد ،گزینه خير در نظر گرفته شد
( )Karimi & Sheikh, 2019شامل ماندگاري و تعامل جوامع
محلي ،زیبایي و جذب گردشگر و آموزش بود .نمونهاي از فرم
پرسشنامه در شکل ( )2ارایه شده است .روایي پرسشنامهها نيز
توسط متخصصين خبره مورد تایيد قرار گرفت .براي تعيين
پایایي معيارهاي مورد بررسي از آلفاي کرونباخ استفاده گردید.
ميزان آلفاي کرونباخ براي ماندگاري و تعامل جوامع محلي،
زیبایي و جذب گردشگر و آموزش بهترتيب  0/85 ،0/88 ،0/86و
 0/86بهدست آمد .تجزیه و تحليل دادههاي گردآوري شده با
استفاده از نرمافزار  SPSSصورت گرفت .لزم به ذکر است،
جمعيت آبخيزنشينان ساکن در زیرحوضه دهچناشک  930نفر
است که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه آماري  90نفر
بهدست آمد .سپس با پيمایش در منطقه در ارتباط با سوالت
پژوهش ،نسبت به تکميل پرسشنامهها توسط آبخيزنشينان که
بهطور تصادفي انتخاب شدند ،اقدام شد .در نهایت نتایج حاصل از
دیدگاه آبخيزنشينان ،بهحالت مقایسه با دیدگاه کارشناسان و
متخصصان دخيل در پروژههاي آبخيزداري زیرحوضه
دهچناشک -حوضه آبخيز چهلچاي مقایسه شد.

تصوير ( :)2نمونه فرم پرسشنامه مورد استفاده جهت ارزيابي کيفي در زيرحوضه دهچناشک
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پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،12شماره  ،24پاییز و زمستان 1400

نتايج و بحث
براساس اطالعات دموگرافيک پرسشنامهها ،از مجموع 90
پاسخگوي مورد مطالعه در زیرحوضه دهچناشک 63/1 ،درصد آقا
و  36/9درصد خانم ميباشند .افراد با سن  30تا  40سال ،با
فراواني  54/6درصد بيشترین تعداد پاسخگویان را تشکيل
ميدهند .از نظر سطح تحصيالت ،بيشترین فراواني (39/2
درصد) مربوط به پاسخگویاني است که تحصيالت دیپلم دارند،
 38/4درصد تحصيالت دانشگاهي و  13/8تحصيالت ابتدائي
داشتند و  8/5درصد بيسواد بودند .ضمن این که پاسخگویان
مربوط به کارشناسان آبخيزداري و محلي ،همگي داراي
تحصيالت دانشگاهي و تکميلي بودند .در ادامه به بررسي هر
معيار پرداخته و در نهایت ،تاثير اقدامات انجامشده بر خدمات
فرهنگي زیستبوم مورد سنجش قرار خواهد گرفت .لزم به ذکر
است ،انتخاب شاخصهاي مربوط به هر معيار براساس منابع
موجود ( ;Moshari et al., 2019; Luederitz et al., 2015
;Van Berkel & Verburg, 2014; Brown et al., 2012
 )Sherrouse et al., 2011; Mazur, 2010صورت پذیرفت.

• ماندگاري جوامع محلي

براي سنجش این معيار از سه شاخص شامل امنيت جوامعمحلي،
مهاجرت به داخل و خارج روستا استفاده و نتایج حاصل از ارزیابي
مقایسهاي نگرش آبخيزنشينان و کارشناسان نسبت به متغيرهاي
مطرحشده بر اساس طيف ليکرت ،در شکل ( )3ارایه شده است.
توزیع فراواني نظرات پاسخگویان در زیرحوضه دهچناشک ،در
خصوص شاخصهاي مطرح شده (بر اساس طيف ليکرت) ،داراي
ميانگين بيشتري ( )3/42نسبت به دیدگاه کارشناسان ()3/25
است .همچنين نتایج حاصل از آزمون ویتني (جدول  )1نشان داد
شاخص مهاجرت به خارج از روستا داراي ميانگين بيشتري
( )3/56نسبت به دو شاخص دیگر است .بهعبارتي اقدامات
آبخيزداري بر شاخص مهاجرت به خارج روستا تاثير بيشتري
داشته و مورد پذیرش است .ضمن این که اقدامات آبخيزداري با
شاخص امنيت جوامعمحلي ،مهاجرت به داخل و خارج روستا
بهترتيب داراي همبستگي  0/723 ،0/646و  0/755در سطح
 0/01است (جدول  .)2همچنين ،با توجه به نتایج حاصل از
آزمون فریدمن که در جدول ( )2ارایه شده است ،این آزمون
معنادار بوده است؛ بنابراین حاکي از وجود اختالف معنادار در

سطح  p>0/01بين ميانگين رتبه انواع شاخصهاي خدمات
فرهنگي زیستبوم است .از دیدگاه آبخيزنشينان از ميان
شاخصهاي مورد بررسي پژوهش ،شاخص امنيت جوامعمحلي،
مهاجرت به داخل و خارج روستا بهترتيب اولویت  11 ،10و  8را
به خود اختصاص دادهاند.
همچنين در بررسيهاي انجام شده مشخص شده است که از
ميان عوامل مختلف تصميم به مهاجرت روستایيان بهسوي
شهرها ،یافتن شغل و تامين درآمد و رفاه بيشتر از مهمترین
عوامل است .بهعبارتي چنانچه در روستا امکان فعاليتهاي
زراعي بهعنوان منابع درآمد وجود نداشته باشد روستایيان
مهاجرت ميکنند .دو نکته اصلي در این بررسيها وجود دارد،
نخست منابع عمده درآمد موجود در روستا باید متناسب با ساختار
اقتصادي– اجتماعي روستا باشد (مانند زراعت و باغداري) ،دیگر
اینکه منابع درآمد روستا جوابگوي نيازهاي مصرفي روستایيان
باشد .درباره نکته اول باید گفت کشاورزي و بعضا دامداري تنها
منبع درآمدي است که با ساختار اقتصادي -اجتماعي روستا
تناسب دارد و سایر منابع درآمد در روستا تنها بهعنوان منابع
ثانوي اهميت دارند .در خصوص نکته دوم باید گفت نياز
روستایيان به کالهاي شهر ،هزینههاي روستا را افزایش داده
است و این هزینهها نيز به نوبه خود نياز روستایيان به درآمدهاي
نقدي را افزایش داده است .بنابراین ،با مدیریت و برنامهریزي و
اجراي اقدامات آبخيزداري در زیرحوضه دهچناشک ،ضمن تالش
در ایجاد تناسب درآمد روستائيان با ساختار اقتصادي -اجتماعي
(مانند زراعت و باغداري) ،در کاهش مهاجرت به خارج روستا
تاثير داشته است.
• ميزان تعامل (ارتباطات) جوامع محلي

بهمنظور سنجش این معيار از دو شاخص شامل بهبود روابط و
کاهش درگيرها و نزاع جوامعمحلي استفاده گردید .بر اساس
طيف ليکرت ،دیدگاه آبخيزنشينان نسبت به شاخصهاي این
معيار ميانگين بيشتري ( )3/66را نسبت به دیدگاه کارشناسان به
خود اختصاص داده است (شکل  .)4همچنين شاخص بهبود
روابط مردم و جوامعمحلي با ميانگين  3/93و انحرافمعيار 0/87
مورد پذیرش ولي شاخص کاهش درگيريها بين جوامعمحلي
مورد قبول واقع نشد (جدول  .)1بهعبارتي ،کارشناسان و مروجان
منابعطبيعي با دخالت و مشارکت دادن مردم محلي در کليه

تاثیر اقدامات آبخیزداری بر خدمات فرهنگي زیستبوم( ...زینب کریمي و همکاران)

مراحل تهيه ،اجرا ،نظارت و نگهداري اقدامات آبخيزداري ،منجر
به تعامل ،همدلي و همياري بيشتر اهالي روستا با یکدیگر شدند.
از طرفي ،همبستگي اقدامات آبخيزداري با شاخص بهبود روابط
مردم و جوامعمحلي ( )0/566و کاهش درگيرها و نزاع
جوامعمحلي ( )0/648در سطح  0/01معنيدار بهدست آمد
(جدول  .)2همچنين با توجه به معنادار بودن آزمون فریدمن و
اختالف معنادار بودن بين شاخصهاي مورد بررسي ،شاخص
بهبود روابط و کاهش درگيرها و نزاع بين جوامعمحلي از دیدگاه
آبخيزنشينان بهترتيب اولویت  4و  9را به خود اختصاص دادهاند
(جدول .)2
• زيبايي و جذب گردشگر در منطقه

توزیع فراواني نظرات آبخيزنشينان در خصوص دو شاخص زیبایي
و جذب گردشگر در منطقه داراي ميانگين بيشتري ( )3/80نسبت
به دیدگاه کارشناسان ( )3/66است (شکل  .)5ضمن این که،
شاخص گردشگري ( )3/82نسبت به زیبایي ( )3/69ميانگين
بيشتري را به خود اختصاص داده است .و نتایج حاصل ،پذیرش
هر دو شاخص را از دیدگاه آبخيزنشينان نشان داد (جدول .)1
همچنين بين اثر اقدامات آبخيزداري بر زیبایي ( )0/797و جذب
گردشگر در منطقه ( )0/652همبستگي معنيداري در سطح
 0/01حاصل شد (جدول  .)2از طرف دیگر ،با توجه به معناداري
آزمون فریدمن و وجود اختالف معنادار در سطح  p>0/01بين
ميانگين رتبه انواع شاخصهاي خدمات فرهنگي ،از دیدگاه
آبخيزنشينان شاخص زیبایي و جذب گردشگر در منطقه بهترتيب
رتبه  6و  5را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)2
همچنين تحليل دیدگاه آبخيزنشينان نشان داد ،از آن جایيکه
این اقدامات در بوم نظامهاي زراعي کمبازده و شيبدار و رها
شده زیرحوضه دهچناشک اجرا شده ،عالوه بر تثبيت خاک،
جلوگيـري از هدررفت آب و خـاک ،جلـوگيري از بيابانـيشدن و
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بهبود پوششگياهي ،بر چشمانداز و جذب گردشگر موثر بوده
است .بهگونهاي که روستایيان براي ادامهدادن به اقدامات مشابه،
اشتياق نشان دادند.
• آموزش

سنجش این معيار با استفاده از چهار شاخص ،شامل آگاهي دانش
زینفعان ،اعتماد به کارشناسان ،رعایت حقوق دیگران و استفاده
صحيح از منابع صورت پذیرفت .شاخصهاي مذکور ،بهترتيب
داراي ميانگين  4/03 ،4/19 ،4/13و  3/69بوده و تمامي آنها
براساس نتایج بهدست آمده از دیدگاه آبخيزنشينان مورد قبول
ميباشند (جدول  .)1همچنين بر اساس طيف ليکرت در شکل
( ،)6توزیع فراواني دیدگاه آبخيزنشينان و کارشناسان بهترتيب
داراي ميانگين  4/01و  3/99است .ضمن این که اثر اقدامات
آبخيزداري بر شاخص آگاهي دانش ذينفعان ( ،)0/322اعتماد به
کارشناسان ( ،)0/450رعایت حقوق دیگران ( )0/551و استفاده
صحيح از منابع ( )0/727داراي همبستگي معنيداري در سطح
 0/01ميباشند (جدول  .)2از دیدگاه آبخيزنشينان ،شاخص
آگاهي دانش زینفعان ،اعتماد به کارشناسان ،رعایت حقوق
دیگران و استفاده صحيح از منابع بهترتيب اولویت  3 ،1 ،2و  7را
به خود اختصاص دادهاند .بهعبارتي ،اقدامات آبخيزداري با
برگزاري جلسات و دورههاي آموزشي و ترویجي ،بازدیدهاي
تخصصي ،مدرسه در مزرعه و انتقال یافتهها ،تهيه و توزیع
بروشورهاي ترویجي و مواردي از این قبيل ،منجر به افزایش
آگاهي و مهارتهاي جدید روستایيان ،اعتماد بين جوامع محلي با
یکدیگر و کارشناسان ،موثر بر شيوه و کيفيت زندگي و عامل
محرک و انگيزه افراد براي احساس مسئوليت در قبال منابع
طبيعي و محيطزیست و استفاده صحيح از منابع و انرژي ،آشنایي
با برنامههاي مدیریت حفظ آب و خاک و افزایش مشارکت و
همکاري بين روستایيان و مسئولن زیربط و غيره شده است.

تصوير ( :)3توزيع فراواني ديدگاهها در خصوص مقايسه شاخصهاي ماندگاري جوامعمحلي
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تصوير ( :)4توزيع فراواني ديدگاهها در خصوص مقايسه شاخصهاي تعامل جوامعمحلي

تصوير ( :)5توزيع فراواني ديدگاهها در خصوص مقايسه شاخصهاي زيبايي و جذب گردشگر

تصوير ( :)6توزيع فراواني ديدگاهها در خصوص مقايسه شاخصهاي آموزش

نتيجهگيري
ارزیابي اقدامات آبخيزداري انجام شده در زیستبومها از
جنبههاي گوناگون ،براي بخشهاي مختلف اجرایي و تحقيقاتي
منابعطبيعي کشور بسيار مهم و ضروري است .بنابراین ،پژوهش
حاضر با هدف ارزیابي اثر اقدامات آبخيزداري بر خدمات فرهنگي
زیستبوم در زیرحوضه دهچناشک ،بر معيارهاي مورد بحث
(تعامل و ماندگاري جوامعمحلي ،زیبایي و جذب گردشگر در
منطقه و آموزش) پرداخته است .اقدامات آبخيزداري انجام شده
در منطقـه شـامل فعاليتهـاي بيولـوژیک (تـراسکاري با کشت

محصولت زراعي و نهالکاري) و برنامهها و دورههاي آموزشي-
ترویجي است .از طرفي احياي پوششگياهي از طریق اقدامات
متنوع بيولوژیکي در سطح آبخيزها ،یکي از اقدامات بسيار مهم
براي بهبود شرایط منطقه ،جلوگيري از هدررفت آب و خاک و
موثر در زیبایي منطقه ،عالوه بر تاثير اقتصادي بر درآمد و
افزایش توان توليد براي آبخيزنشينان است .ضمن این که،
طرحهاي آبخيزداري با مشارکت دادن افراد در پروژهها و
برگزاري دورههاي آموزشي بر خدمات فرهنگي زیستبوم نيز
تاثيـرگذار بوده است .بهعبارتي فعاليتهاي آبخيـزداري با استفاده
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جدول ( :)1دادههاي مربوط به نتايج آزمون منويتني
معيار
ماندگاري
تعامل
زیبایي و جذب
گردشگر
آموزش

شاخص

ميانگين

انحرافمعيار

منويتني

3/35
3/19
3/56
3/93
3/33
3/69
3/82
4/13
4/19
4/03
3/69

1/01
1/14
0/90
0/87
1/02
0/91
0/85
0/80
0/84
0/86
0/88

1669/00
1646/00
1589/00
1730/00
1492/00
1658/00
1645/50
1554/00
1766/00
1677/00
1526/00

امنيت جوامعمحلي
مهاجرت به داخل روستا
مهاجرت به خارج روستا
بهبود روابط
درگيريها و نزاع
زیبایي منطقه
جذب گردشگر
آگاهي دانش زینفعان
اعتماد به کارشناسان
رعایت حقوق دیگران
استفاه صحيح از منابع

سطح

اجماعنظر

معناداري
0/486
0/423
0/258
0/706
0/105
0/432
0/409
0/186
0/855
0/510
0/139

اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع
اجماع

وضعيت
شاخص
رد
رد
قبول
قبول
رد
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

جدول ( :)2دادههاي مربوط به نتايج آزمون فريدمن و همبستگي اسپيرمن
معيار

ماندگاري
تعامل
زیبایي و جذب گردشگر

آموزش

شاخص
امنيت جوامعمحلي
مهاجرت به داخل روستا
مهاجرت به خارج روستا
بهبود روابط
درگيريها و نزاع
زیبایي منطقه
جذب گردشگر
آگاهي دانش زینفعان
رعایت حقوق دیگران
اعتماد به کارشناسان
استفاه صحيح از منابع

رتبه
10
11
8
4
9
6
5
2
3
1
7

از تسهيلگران و برگزاري دورههاي آموزشي -ترویجي ،دخيل
کردن افراد در پروژهها ،استفاده از دانش بومي مردم منطقه،
ایجاد حس اعتماد بين جوامعمحلي و کارشناسان و ميانجيگري
بين افراد براي مشکالت به وجود آمده و مواردي از این قبيل،
سعي در بهبود روابط و کاهش درگيريها بين جوامعمحلي داشته
است .که با نتایج مطالعات ) (Sreedevi et al., 2006مبني بر
درگير کردن و مشارکت افراد در پروژهها ،بر بهبود روابط بين
کارشناسان و آبخيزنشينان و روابط مردم محلي با یکدیگر
تاثيرگذار است همخواني دارد .در واقع اقدامات آبخيزداري بر

ميانگين
رتبه
5/28
4/70
6/20
7/21
5/37
6/45
7/07
7/98
7/61
8/01
6/32

تعداد

130

درجه

سطح

آزادي

معناداري

11

0/00

همبستگي
0/646
0/723
0/755
0/566
0/648
0/797
0/652
0/322
0/450
0/551
0/727

روابط مردم این منطقه با دوستان و خانوادههایشان و همچنين
کاهش اختالفات ميان آنها تاثير بسيار داشته و سبب شده است
که مردم این منطقه بيشتر از جانب ادارت و دیگران حمایت
شوند .همچنين جایگاه محکمتري بهدست آورده و بيشتر در
جامعه تاثيرگذار باشند .بر این اساس ،آبخيزنشينان اشتياق
بيشتري به زادگاه خود پيدا کرده و ارزش و ماندگاري در روستا
در دید آنها بيشتر گردیده ،بهطوريکه همه تصورات و احساسات
آنها متاثر از اقدامات آبخيزداري است .نتایج پژوهش حاضر با
یافتههاي )& Madadi & Maleki, 2016; Sadeghi
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 (Maleki, 2004مبني بر تاثير مثبت اقدامات آبخيزداري بر
کاهش مهاجرت افراد از روستا مطابقت دارد .بهعبارتي،
روستایياني که در روستا زندگي ميکردند با بهبود شرایط ،دیگر
تمایلي به خروج از روستا از خود نشان نميدادند ،هر چند اثر
اقدامات آبخيزداري بهگونهاي نبوده که مردم را مجاب به
مهاجرت به داخل روستا کند .همچنين ،تغييرات زیبایي و جذب
گردشگر در منطقه نيز از اقدامات آبخيزداري تاثير پذیرفته است،
بهطوري که اقدامات بيولوژیک انجامشده بر فضاي ظاهري
روستا از جمله در فضاي سبز و بهبود پوششگياهي منطقه
بهمنظور کاهش تجمع آب و خاک در پایيندست منطقه تاثير
گذاشته است .همچنين ) ;Kabiri Hendi et al., 2020
 (Tabrizi et al., 2020;Wang et al., 2017در مطالعات
خود ،زیبایي و جذب گردشگر در منطقه را بهعنوان شاخصهاي
مهم و با اولویت بال از نظر خدمات فرهنگي زیستبوم معرفي
کردند .در نهایت لزم به ذکر است که اقدامات آبخيزداري سبب
شده است که مردم منطقه به رعایت حقوق دیگران و دوري از
نزاع بيشتر پایبند شوند و طرز استفاده صحيح از منابع موجود در
محيطزیست و منابعطبيعي را بياموزند ،که با مطالعات )Karimi
 (& Sheikh, 2019مبني بر افزایش سطح آگاهي و استفاده
صحيح از منابعطبيعي در نتيجه برگزاري دورههاي آموزشي–
ترویجي منابع طبيعي و مشارکت دادن ذينفعان در اجراي
پروژهها همخواني دارد .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که اقدامات
آبخيزداري بر سيستم دانش و ارزشهاي آموزشي در زیرحوضه

دهچناشک نيز تاثيرگذار بوده است .ضمن این کهKabiri) ،

 (Hendi et al., 2020ارزشهاي آموزشي را بهعنوان شاخصي
با تاثيرگزاري بال بر خدمات فرهنگي زیستبوم معرفي کردند.
همچنين ،تحليل آماري نتایج نيز نشان ميدهد که تاثير اقدامات
آبخيزداري بر خدمات فرهنگي زیستبوم یکسان نبوده و
بيشترین تاثير بهترتيب مربوط به معيار آموزش ،زیبایي و جذب
گردشگر در منطقه ،تعامل و ماندگاري جوامعمحلي است .ضمن
این که ارزیابي به عمل آمده از اثر اقدامات آبخيزداري بر
شاخصهاي فرهنگي نشان داد هر چند تمامي شاخصها با
اقدامات داراي همبستگي معنيداري در سطح  0/01ميباشند ،اما
شاخص امنيت ،مهاجرت به داخل روستا و زیبایي مورد قبول واقع
نشدند .همچنين بر اساس ميانگين رتبه انواع شاخصهاي
خدمات فرهنگي از دیدگاه آبخيزنشينان ،شاخص اعتماد به
کارشناسان با ميانگين  8/01بالترین رتبه را به خود اختصاص
داده است .شاخص آگاهي دانش ذينفعان ( ،)7/98رعایت حقوق
دیگران ( ،)7/61بهبود روابط ( ،)7/21جذب گردشگر (،)7/07
زیبایي منطقه ( ،)6/45استفاده صحيح از منابع ( ،)6/32مهاجرت
به خارج روستا ( ،)6/20درگيريها و نزاع ( ،)5/37امنيت
جوامعمحلي ( )5/28و مهاجرت به داخل روستا ( )4/70بهترتيب
در اولویتهاي بعدي قرار گرفتند .بهعبارتي ،در ميان
شاخصهاي مذکور ،بيشترین و کمترین تاثيرپذیري بهترتيب
مربوط به شاخص اعتماد به کارشناسان و مهاجرت به داخل
روستا است.
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