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 چکیده

های اقتصادی و اجتماعي موثر با توجه به گذشت خصوص از دیدگاه شاخص های پخش سیالب بهتعیین اثربخشي طرح

نخست در این تحقیق، . کندایفا مي هااین گونه طرحنقش مهمي را در ارزیابي کشور،  درها  یک ربع قرن از اجرای آن

-بندی شاخصو نیز رتبه باریک بم  آبهای پخش سیالب بر آبخوان های مرتبط با اثرات طرحاقدام به شناسایي شاخص

نظیر  یيهاشاخص منظور، بدیند. شهای ناپارامتریک آماری از دیدگاه خبرگان های تبیین کننده آن مبتني بر آزمون

و های پخش سیالب بر آبخوان طرحکلي با اثرات مرتبط ها و ... که طراحي و اجرای سازهخاک، آب، پوشش گیاهي، 

ای، پرسش از کارشناسان و نیز مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مبتني بر مطالعات کتابخانه

ن و اعمال نظرات ایشان به مبتني بر نظرات خبرگا نامهپرسش روایي ،در نهایت ه،شناسایي شد ،برداران منطقه بهره

در مورد آزمون قرار گرفت.  ،با محاسبه مولفه آلفای کرونباخ گیریبررسي پایایي ابزار اندازه ،همچنین یید نهایي رسید.أت

نامه از نوع متغیرهای ترتیبي کیفي و منطبق با روش کدگذاری چند پاسخي، متغیرهای پرسشاساس بر این تحقیق، 

و  فریدمن ها با کاربرد آزمونبندی شاخص اولویت، کارشناس 34سنجي از  نظر پس ازکه   طوری هبوده، بطیف لیکرت 

 00/22تا  45/1ها از دامنه تغییرات مقادیر میانگین رتبه ،پژوهشدر این  .به انجام رسید ،نیز تعیین اثربخشي طرح

کاهش خسارت  برداری طرح آبخواناثر "شاخص  داد که نشان ها شاخص اهمیتبندی  متغیر است. نتایج حاصل از رتبه

اختالفات و بروز  برداری طرح آبخوان اثر"شاخص  ،و همچنین 00/22با میانگین رتبه  "سیل به اراضي و باغات

ترتیب بیشینه و کمینه میانگین رتبه در این نظرسنجي به خود  به 45/1با میانگین رتبه  "درگیری بین روستاییان

 40/333 تا 34/343 طبقات حدود درطرح  یيمکتسبه نها ازیامت یریتوجه به قرارگ با ن،ینهمچ ت.اختصاص داده اس

که  دادنشان  قیتحق جینتا ن،یهمچن. استاز اثربخشي زیادی برخوردار خش سیالب در آبخوان آب باریک بم پ اتیعمل

مناسب در  يروش میاز تصم يبانیپشت یها سامانه يمفهوم یندهایفرا از استفاده و رهیمتغ چند يابیارز یهاروش

 .کند کمک را کالن رانیگ میتصمتواند يم ،بوده آبخوان بر البیس پخش یاههپروژ يابیارز

 

 پایایي، روایي، میانگین رتبهبندی، آزمون فریدمن، اولویت کلیدی: های هواژ
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 قدمهم
ها همراه با سالياقلیم و تشدید خشکتغییر 

های  برداشت فزاینده آب از منابع زیرزمیني طي دهه

های زیرزمیني آب شده،  اخیر موجب افت شدید سفره

ها و قنوات،  شدن چاه  تداوم این عامل سبب خشک

سازی اراضي، تخلیه روستاها از  ها، رها شدن آب شور

 ه استسکنه و نهایتاً توسعه مناطق بیاباني شد

(Salehpour Jam  ،؛2445و همکارانIranian Water 

House، 2444 ؛Karimpour Reihan  ،و همکاران

در . همچنین، (2443و همکاران،  Salajegheh ؛2443

های جوی در عین  خشک ریزش نیمهمناطق خشک و 

حالي که ناچیز هستند، پراکنش مناسبي را دارا نبوده، 

ها  صورت تندآب بهحجم قابل توجهي از رواناب تولیدی 

شود.  های سیالبي از دسترس خارج مي و جریان

دانه که در پای  های وسیع رسوبات درشت عرصه

 های های فیزیوگرافي اراضي واریزه ها و در تیپ کوهپایه

آبرفتي وجود دارد، محلي مناسب برای پخش 

ها در سازی آنذخیرهکمک به های سرگردان و  سیالب

توسعه پایدار کشاورزی و و  الیه های زیرسطحي

احیای منابع طبیعي در مناطقي است که پوشش 

بر مشکالت عالوهاند.  گیاهي خود را از دست داده

در زایي و بیاباناراضي گسترده مرتبط با تخریب 

و  Karimpour Reihan) خشک نیمهمناطق خشک و 

و همکاران،  Salehpour Jam؛ 2443همکاران، 

برداری  دلیل استمرار بهره  به این مناطقدر (، 2443

ها خالي  رویه از منابع آب زیرزمیني عمالً آبخوان بي

دلیل نبود آب به   بهشده، مناطق مستعد کشاورزی 

روند. این اراضي  شدن پیش مي  و بیاباني نابودیسمت 

سازی فراوان  ای از نفوذپذیری باال، قابلیت ذخیره واریزه

به آب و توان طبیعي نگهداری سیالب برخوردار بوده، 

پتانسیل بسیار زیادی برای احیای پوشش همین دلیل 

بردن حاصلخیزی خاک و ایجاد و گسترش  گیاهي، باال

شدن  ت و پرها و مراتع و بازسازی محیط زیسجنگل

و  Sarreshtehdari) مخازن طبیعي آبخوان دارند

Skidmore ،2445 ؛Pajuohesh  ،2443و همکاران). 

به  داریها و یا آبخوان آبخوانمدیریت امروزه 

عنوان  سیالب در ایران به پخش هایروشاستفاده از 

المللي  داری از طریق مجامع بین دیدگاهي نو در آبخوان

مورد  (FAOاز جمله سازمان خواربار و کشاورزی )

طرح . (Kowsar،  4332تأیید قرار گرفته است )

موضوع در مجامع جهاني از سالیان پیش موجب شده 

داری با اهداف احیاء و عمران مناطق  است تا آبخوان

های  آب، توسعه کشاورزی و ایجاد جنگل  کم

کاشت و مراتع مشجر توأم با تغذیه مصنوعي  دست

عنوان  های زیرزمیني از طریق گسترش سیالب به آب

ای نو، کارآمد و بدیع در مدیریت بهینه  شیوه

ای  های سطحي جایگاه ویژه های جوی و رواناب ریزش

و همکاران،  Mirjaliliرا به خود اختصاص دهد )

فن و دانش پخش (. 2444و  Nejabat ،4333 ؛2444

سیالب عبارت از استحصال، پخش رواناب سطحي و 

های مشخص برای  ها در عرصه متمرکز کردن سیالب

مقاصد چند منظوره شامل زراعت سیالبي، تولید چوب 

های سبز، اصالح خاک، احیای مراتع،  و ایجاد محیط

تولید علوفه و تغذیه مصنوعي منابع آب زیرزمیني 

اداره بهینه و توأم منابع داری وانآبخها( است.  )آبخوان

های متخلخل مخازن زیرزمیني است که  طبیعي و الیه

صورت پایدار دارند و  بهقابلیت نگهداشن آب را 

با حفر چاه )آبکشي( و یا تخلیه  ها آنبرداری از  بهره

و  Ghaemizadehسارها میسر است ) قنوات و چشمه

 .(Pakparvar ،2443و  Ghahari ؛2444همکاران، 

داری یا پخش سیالب بر آبخوان، مهار و انحراف  آبخوان

های  ها بر روی عرصه های سطحي و سیالب رواناب

ها و  آبخوان، توأم با اداره بهینه نزوالت آسماني، سیالب

های متخلخل مخازن زیرزمیني به منظور حفاظت  الیه

و توسعه منابع طبیعي و بهبود کمي و کیفي منابع آب 

رای دستیابي به اهداف چند منظوره است زیرزمیني ب

(Ghahari  وGandomkar،  2445؛ Moslemi  و

( در 2443و همکاران ) Mostafaei (.2444همکاران، 

هرمزگان - سرچاهان البینقش طرح پخش س يابیارز

تراز که  ندي، نشان دادنیرزمیآب ز يمصنوع یۀدر تغذ

واقع در عرصه،  یا مشاهده یها در چاه ينیرزمیآب ز

 ،اند داشته ينسب شیافزا هیاول یها یریگ لیبعد از س

 هعرصواقع در  یا نمود چاه مشاهده که آبیطور به

متر را  31/4حدود  ،يتوجه انیشا شیپخش، افزا

 Bagherian Kalatو  Bagherian .دهد ينشان م

های پخش سیالب در ( در بررسي اثرات طرح2444)

کشور، کنترل و کاهش خسارات پنج آبخوان منتخب 

های سیل به منازل مسکوني، اراضي و باغات و نیز راه



 53/  . . .خبرگان با  دگاهیاز د البیپخش س یها اثرات طرح يابیارز

های پخش سیالب ارتباطي را از اثرات ویژه طرح

 .کردندمعرفي 

منظور  بهاجرایي، پایش و پژوهش   در هر پروژه

 مهمتریناز ارزیابي عملکرد و برآورد میزان موفقیت 

ارکان کار و کنترل کننده است. هدف از انجام عملیات 

 ،دست آوردن پیوسته اطالعات است پایش، به

که دینامیک، رفتار و پویایي سامانه را بتوان  طوری به

دست آورد. رسیدن به این هدف، پژوهشگر را در  به

های از پیش تعیین  گذاری ها و سیاست گیری تصمیم

ر بحث پایش، ارزیابي و شده یاری خواهد کرد. در کنا

گذاری و شناسایي موفقیت و یا عدم موفقیت  ارزش

اجرای یک پروژه بر اساس اهداف اولیه بسیار مهم و 

های گوناگون، در کنار  کلیدی خواهد بود. نتایج ارزیابي

تواند یک سامانه را مورد تحلیل قرار دهد و  پایش مي

را   آن ،دهد خوبي جواب مي بهدر صورتي که سامانه 

های مختلف در  عنوان یک عملیات پایدار در سامانه به

 ه خود تبلیغ، معرفي و تثبیت کند.اهداف ثبت شد

های ارزیابي  این پایش در کنار انجام روش ،همچنین

  های باالی مدیریتي را نیز در اولویت ردهتواند  پروژه مي

 رسان باشد. های خاص یاری بندی طرح انجام

 

 هامواد و روش

 با یک،بار آب یزحوزه آبخ منطقه مورد مطالعه:

مربع با  یلومترک 341حدود  يمساحت

 20ْ  21و َ يطول شرق 50ْ  13َ  تا 50ْ  23مختصات  َ

 شهرستان یلومتریک 34در  يعرض شمال 20ْ  31تا َ

از شمال  هضحو ینا .یرفتدر استان کرمان انجام پذ بم

 کنارنای، یزبه حوزه آبخ جنوب از نساء، یزآبخ به حوزه

از شرق به دشت  و بارز های جبال از غرب به کوه

 ینارتفاع در ا یشترینب .شود يمحدود م یرنرماش

 .استمتر  133ارتفاع آن  ینمتر و کمتر 3444 هضحو

 جبال بارز از ارتفاعات ،یکبار آن آب يرودخانه اصل

متری به  4414در ارتفاع، سرچشمه گرفته

بم  یکآبخوان دشت آب بار .دشو يوارد مافکنه  مخروط

 یلومتریک 54نام در حدود  ینبه هم يدر دشت آبرفت

جنوب شهر بم در استان کرمان واقع است. مطالعات 

به امالح محلول  یعيطبق روند طب اند که بر نشان داده

 یزجنوب به شمال و ن تاز سم ،آبخوان ینآب ا در

 یهرو يب یها اما برداشت ،شود يغرب به شرق افزوده م

موجب  ،یراخ یها آبخوان در سال یناز حد از ا یشو ب

 ینشده که ا یعيروند طب یندر ا هایي يآنومال یجادا

 خصوصاً ،امالح آب يموضع یشصورت افزا هب ها يآنومال

 .دهد يخود را نشان م ،دشت یمرکز يدر نواح

دهند که میزان برداشت از ذخایر  مطالعات نشان مي

شمسي به  44  های دهه خصوص از سال این آبخوان، به

بعد، بیش از میزان تغذیه آن بوده است. این امر 

ای  به گونه ،شود موجب افت سطح ایستابي آبخوان مي

در  ،4352نسبت به اسفند ماه  4341که در اسفند ماه 

شود.  ميحدود ده متر افت در سطح ایستابي مشاهده 

ن موید آن است که روند سازی آبخوا شبیه ،همچنین

افت سطح ایستابي کماکان ادامه خواهد داشت، 

میزان افت نسبت به  4303که در اسفند ماه  طوری به

متر خواهد بود  40در حدود  4352اسفند ماه 

(Iranian Water House، 2444). 

، اقدام به شناسایي تحقیق در این: پژوهشروش 

سیالب بر  های پخشهای مرتبط با اثرات طرحشاخص

های شاخص بندیرتبهنیز و آب باریک بم  آبخوان

های ناپارامتریک مبتني بر آزمون ،آنکننده  تبیین

 .شدبه قرار مراحل زیر از دیدگاه خبرگان آماری 

 در :یریگاندازه ابزار عنوانبه نامهپرسش هیته

مرتبط با اثرات  شاخص 24نخست  ،مرحله نیا

بر مطالعات  يمبتن آبخوان بر البیس پخش یها طرح

 به مراجعه زین و کارشناسان از پرسش ،یاکتابخانه

 بردارانبهره و ساکنان با یحضور مصاحبه و منطقه

نامه پرسش یيروا ،تینها در وشدند  یيناساشمنطقه 

به  شانیبر نظرات خبرگان و اعمال نظرات ا يمبتن

 دییتا در کهنیا حیتوض .(4)جدول  دیرس یينها دییأت

 یکارشناس خبره با سابقه باال 34 از هاشاخص یيروا

 افراد يتمام و شد استفاده( خبرگان)کارگروه سال  44

 اثرات يابیارز در هاشاخص تیکفا و حضور بر کارگروه

 .داشتند نظر اتفاق البیس پخش یهاطرح

 کیآزمون ناپارامتر ها با کاربردشاخص یبند تیاولو

بر روش  يمبتن ،قیتحق نیا درشد.  انجام دمنیفر

 نوع از نامهپرسش یرهایمتغ ،يچند پاسخ یکدگذار

 کرتیل فیط با منطبق و يفیک يبیترت یرهایمتغ

 و( 1) ادیز(، 3) متوسط(، 2) کم(، 4) کم يلی)خ

مرحله، اقدام  نیدر ا کهیطور هب بوده،(( 5) ادیز يلیخ
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 مختلف یهابخش خبرهکارشناس  34از  يبه نظرسنج

 .شد یياجرا و يقاتیتحق

از  ،در این تحقیق :گیری بررسی پایایی ابزار اندازه

منظور محاسبه میزان پایایي یا  به 4روش آلفای کرونباخ

گیری استفاده شد. مقدار قابلیت اعتماد ابزار اندازه

افزار با کاربرد نرم (4)آلفای کرونباخ مبتني بر رابطه 

IBM Statistic SPSS 22  شدمحاسبه (Mansourfar ،

2445). 
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2 ،هاها یا شاخصتعداد گویه K، که در آن

iS 

2 ام وjواریانس نمرات مربوط به گویه شماره 

tS 

های هر پاسخگو )واریانس کل واریانس جمع نمره

 شاخص( است.

در  :هاشاخصبندی  رتبهاجرای آزمون فریدمن و 

واریانس دو  تجزیهمن برای آزمون فرید ،این مرحله

مقایسه میانگین  ،بندی و همچنین طرفه از طریق رتبه

 SPSSافزار  نرمهای مختلف با کاربرد بندی گروه رتبه

کلي تحلیل واریانس دو طرفه   طور برده شد. به کار به

گروه  kکه  آزماید ميمن، این فرضیه را فرید ای رتبه

همتا از توزیع پیوسته واحدی و یا از چند توزیع با 

ها با میانگین میانه یکسان و یا در صورت تقارن توزیع

 .(2اند )رابطه شدهیکسان گرفته 

(2)                2 2
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تعداد  N ها یا سئواالت،تعداد ستون K، که در آن

 ام است.jها در ستون حاصل جمع رتبه jR سطرها و

است  k-1صورت  بهدر این حالت، درجه آزادی 

(Mansourfar ،2445.) 

 
 و بحث جینتا

های مرتبط با اثرات شاخص، پژوهشدر این 

ارائه  4در جدول  های پخش سیالب بر آبخوان طرح

شاخص  24که در این تحقیق،  توضیح این شده است.

                                                           
1 
Cronbach Alpha Method 

های پخش های مرتبط با اثرات طرحعنوان گویهبه

 .شدسیالب بر آبخوان، شناسایي 

 هاگویهدر این تحقیق، مقدار آلفای کرونباخ 

 3/4(. با توجه به میزان باالتر از 2)جدول  محاسبه شد

گیری از پایایي باالیي برخودار این ضریب، ابزار اندازه

های در نظر گرفته شده از عبارت دیگر، گویه هب ،بوده

 Georgeپایایي و سازگاری دروني باالیي برخوردارند )

 (.Mallery ،2443و 

من برای تجزیه نتایج حاصل از اجرای آزمون فرید

 ،بندی و همچنین واریانس دو طرفه از طریق رتبه

ارایه  3ول ها در جدگویهبندی  مقایسه میانگین رتبه

 ده است.ش

های موثر در ارزیابي بندی اثربخشي گویهولویتا

از  تیاولو بیترت بهآبخوان های پخش سیالب بر طرح

ارایه  3در جدول  هیگو نیترتیاهم کم به نیمهمتر

دامنه تغییرات مقادیر  ،است. در این تحقیق شده

متغیر است. نتایج  00/22تا  45/1ها از میانگین رتبه

من معیارها مبتني بر آزمون فریدبندی  حاصل از رتبه

های دار اثربخشي شاخص دهنده تفاوت معنينشان

های پخش سیالب بر آبخوان موثر در ارزیابي طرح

آیا به نظر شما اجرای طرح "شاخص  که طوری است، به

داری باعث کاهش خسارت سیل به اراضي و آبخوان

و  00/22با میانگین رتبه  "باغات شده است؟

داری باعث آیا اجرای طرح آبخوان" شاخص ،همچنین

بروز اختالفات و درگیری بین روستاییان منطقه شده 

ترتیب بیشینه و  به 45/1با میانگین رتبه  "است؟

کمینه میانگین رتبه در این نظرسنجي را به خود 

 اختصاص داده است.

ها کمینه و بیشینه مجموع امتیازات محتمل گویه

مقادیر میانگین است.  44/152و  14/34ترتیب  به

کمینه و  ،ها و نیز امتیاز طرح، همچنیناهمیت شاخص

ه ه شدئارا 1ها در جدول بیشینه امتیاز محتمل گویه

 است.
حدود طبقات حاصل از فاصله میان مجموع کمینه و 

بیشینه امتیازات محتمل معیارها مبتني بر روش فواصل 

ارائه  5جدول در طبقه پتانسل  پنج نظر گرفتن برابر با در

 .شده است

 

 



 53/  . . .خبرگان با  دگاهیاز د البیپخش س یها اثرات طرح يابیارز

 های پخش سیالب بر آبخوانهای مرتبط با اثرات طرحشاخص -1جدول 

 شاخص ردیف

 داری باعث افزایش سطح اراضي کشاورزی منطقه شده است؟آیا به نظر شما طرح آبخوان 4

 داری باعث افزایش سطح اراضي مرتعي روستاهای منطقه شده است؟آیا به نظر شما طرح آبخوان 2

 داری باعث کاهش میزان مهاجرت از روستاهای منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 3

 داری باعث افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی در منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 1

 داری باعث افزایش تعداد دام در منطقه شده است؟شما اجرای طرح آبخوانآیا به نظر  5

 داری باعث افزایش میزان اشتغال در روستا شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 4

 داری باعث افزایش سطح باغات در منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 3

 داری باعث افزایش عملکرد تولیدات باغي شده است؟آبخوانیا به نظر شما اجرای طرح  0

 داری باعث افزایش تولیدات دامي در منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 3

 داری باعث افزایش تولیدات زراعي شده است؟به نظر شما اجرای طرح آبخوان 44

 افزایش آبدهي قنوات منطقه شده است؟داری باعث آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 44

 های آب کشاورزی شده است؟داری باعث افزایش تعداد چاهآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 42

 های کشاورزی شده است؟داری باعث افزایش میزان آبدهي چاهآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 43

41 
کنترل و جلوگیری از خسارات سیل به منازل و تأسیسات منطقه شده  داری باعثآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 است؟

 داری باعث کاهش خسارت سیل به اراضي و باغات شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 45

 های ارتباطي شده است؟داری باعث کاهش خسارت سیل به راهآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 44

 داری باعث بروز اختالفات و درگیری بین روستاییان منطقه شده است؟طرح آبخوانآیا اجرای  43

 داری باعث بروز اختالفات و درگیری بین روستاییان و ارگان مجری شده است؟آیا اجرای طرح آبخوان 40

 شده است؟های دولتي داری باعث بروز اختالف و درگیری بین روستاییان و ارگانآیا اجرای طرح آبخوان 43

 داری باعث افزایش امکانات رفاهي و خدماتي در منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 24

 داری باعث افزایش قیمت اراضي در منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 24

 شده است؟ داری باعث افزایش مناطق تفریحي منطقهآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 22

 داری باعث افزایش مناطق جنگلي در منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 23

 داری باعث توسعه و احیای مراتع اطراف روستاهای منطقه شده است؟آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان 21

25 
منابع آب در منطقه بر اساس تفکرات سنتي داری باعث تغییر در نگرش مدیریت آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 روستاییان شده است؟

24 
دار در مصرف آب شده داری باعث افزایش میزان آگاهي روستاییان در تغییر معنيآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 است؟

 

 
 هاآلفای کرونباخ محاسباتي گویه مقادیر -2جدول 

 گروه
 کرونباخ یآلفا هاهیگو تعداد نامهپرسش تعداد

 044/4 23 34 هاهیگو يتمام

 300/4 23 34 يفیتوص آمار در بحث مورد یهاهیگو فاقد
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 با استفاده از آزمون فریدمنها گویهبندی نتایج حاصل از رتبه -3جدول 

 .Asymp. Sig درجه آزادی کای اسکوئر تعداد میانگین رتبه گویه

داری باعث کاهش خسارت سیل آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 به اراضي و باغات شده است؟
00/22  

34 234/345 24 444/4 

داری باعث کاهش خسارت سیل آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 های ارتباطي شده است؟به راه
45/22  

داری باعث کنترل و جلوگیری از آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 تأسیسات منطقه شده است؟ خسارات سیل به منازل و
43/24  

داری باعث افزایش میزان آبدهي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 های کشاورزی شده است؟چاه
02/40  

داری باعث افزایش مناطق آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 تفریحي منطقه شده است؟
30/44  

های باعث افزایش تعداد چاه داریآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 آب کشاورزی شده است؟
13/44  

داری باعث افزایش سطح اراضي آیا به نظر شما طرح آبخوان

 کشاورزی منطقه شده است؟
32/44  

داری باعث افزایش آبدهي قنوات آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
40/44  

داری باعث افزایش عملکرد آبخوان آیا به نظر شما اجرای طرح

 تولیدات کشاورزی در منطقه شده است؟
40/44  

داری باعث تغییر در نگرش آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

مدیریت منابع آب در منطقه بر اساس تفکرات سنتي روستاییان 

 شده است؟

35/45  

مناطق  داری باعث افزایشآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 جنگلي در منطقه شده است؟
32/45  

داری باعث توسعه و احیای مراتع آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 اطراف روستاهای منطقه شده است؟
53/45  

داری باعث افزایش میزان آگاهي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 دار در مصرف آب شده است؟روستاییان در تغییر معني
15/45  

داری باعث افزایش تولیدات زراعي به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 شده است؟
40/45  

داری باعث افزایش تعداد دام در آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
33/43  

داری باعث افزایش سطح اراضي مرتعي آیا به نظر شما طرح آبخوان

 است؟روستاهای منطقه شده 
32/43  

داری باعث افزایش قیمت اراضي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 در منطقه شده است؟
35/43  

داری باعث افزایش تولیدات دامي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 در منطقه شده است؟
22/43  

رفاهي داری باعث افزایش امکانات آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 و خدماتي در منطقه شده است؟
03/42  

داری باعث کاهش میزان آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 مهاجرت از روستاهای منطقه شده است؟
50/44  

داری باعث افزایش سطح باغات آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 در منطقه شده است؟
30/44  



 44/  . . .خبرگان با  دگاهیاز د البیپخش س یها اثرات طرح يابیارز

 ها با استفاده از آزمون فریدمنبندی گویهاز رتبهنتایج حاصل  -3جدول ادامه 

 .Asymp. Sig درجه آزادی کای اسکوئر تعداد میانگین رتبه گویه

داری باعث افزایش میزان آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 اشتغال در روستا شده است؟
23/44  

    

داری باعث افزایش عملکرد یا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 تولیدات باغي شده است؟
3/3  

داری باعث بروز اختالفات و درگیری آیا اجرای طرح آبخوان

 بین روستاییان و ارگان مجری شده است؟
45/0  

داری باعث بروز اختالف و درگیری بین آیا اجرای طرح آبخوان

 های دولتي شده است؟روستاییان و ارگان
42/4  

داری باعث بروز اختالفات و درگیری آیا اجرای طرح آبخوان

 بین روستاییان منطقه شده است؟
45/1  

 
 هاو نیز کمینه و بیشینه امتیاز محتمل گویه طرحامتیاز مکتسبه  -4جدول 

 گویه
میانگین 

 اهمیت

امتیاز 

 طرح

کمینه امتیاز 

 محتمل معیارها

بیشینه امتیاز 

 محتمل معیارها

امتیاز 

 نهایي طرح

داری باعث افزایش سطح اراضي کشاورزی شما طرح آبخوانآیا به نظر 

 منطقه شده است؟
2/3  05/3  2/3  44 24/44  

داری باعث افزایش سطح اراضي مرتعي آیا به نظر شما طرح آبخوان

 روستاهای منطقه شده است؟
2/1  43/3  2/1  24 34/43  

 داری باعث کاهش میزان مهاجرت ازآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 روستاهای منطقه شده است؟
0/3  33/2  0/3  43 45/44  

داری باعث افزایش عملکرد تولیدات آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 کشاورزی در منطقه شده است؟
3/1  54/3  3/1  5/21  45/43  

داری باعث افزایش تعداد دام در آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
3/2  23/3  3/2  5/43  02/0 

داری باعث افزایش میزان اشتغال در آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 روستا شده است؟
4/3  33/2  4/3  43 34/3 

داری باعث افزایش سطح باغات در آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
0/3  43/2  0/3  40 43/44 

افزایش عملکرد تولیدات داری باعث یا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 باغي شده است؟
2/1  53/2  2/1  24 30/44 

داری باعث افزایش تولیدات دامي در آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
3/2  44/3  3/2  5/43  33/0 

داری باعث افزایش تولیدات زراعي شده به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 است؟
0/1 14/3 0/1 21 32/44 

داری باعث افزایش آبدهي قنوات آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
3/1 13/3 3/1 5/21 02/44 

های داری باعث افزایش تعداد چاهآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 آب کشاورزی شده است؟
3/2 53/3 3/2 5/44 43/0 

داری باعث افزایش میزان آبدهي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 کشاورزی شده است؟های  چاه
3/1 03/3 3/1 5/21 30/40 

داری باعث کنترل و جلوگیری از آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 خسارات سیل به منازل و تأسیسات منطقه شده است؟
3/1 23/1 3/1 5/21 31/24 

خسارت سیل به  داری باعث کاهشآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 اراضي و باغات شده است؟
0/1 13/1 0/1 21 11/24 

داری باعث کاهش خسارت سیل به آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 های ارتباطي شده است؟ راه
0/1 33/1 0/1 21 34/24 

داری باعث بروز اختالفات و درگیری بین آیا اجرای طرح آبخوان

 روستاییان منطقه شده است؟
4/4 14/1 4/4 5/5 01/1 
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 هاامتیاز مکتسبه طرح و نیز کمینه و بیشینه امتیاز محتمل گویه -4جدول ادامه 

 گویه
میانگین 

 اهمیت

امتیاز 

 طرح

کمینه امتیاز 

 محتمل معیارها

بیشینه امتیاز 

 محتمل معیارها

امتیاز 

 نهایي طرح

داری باعث بروز اختالفات و درگیری بین آیا اجرای طرح آبخوان

 روستاییان و ارگان مجری شده است؟
4/4 04/3 4/4 5/5 40/1 

داری باعث بروز اختالف و درگیری بین آیا اجرای طرح آبخوان

 های دولتي شده است؟روستاییان و ارگان
4/4 43/1 4/4 5/5 11/1 

داری باعث افزایش امکانات رفاهي و آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 است؟خدماتي در منطقه شده 
4/4 43/3 4/4 0 05/1 

داری باعث افزایش قیمت اراضي در آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
3/4 43/3 3/4 5/4 43/1 

داری باعث افزایش مناطق تفریحي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منطقه شده است؟
3/2 43/3 3/2 5/44 34/0 

داری باعث افزایش مناطق جنگلي در آبخوانآیا به نظر شما اجرای طرح 

 منطقه شده است؟
2/1 13/3 2/1 24 54/41 

داری باعث توسعه و احیای مراتع آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 اطراف روستاهای منطقه شده است؟
3/1 13/3 3/1 5/24 34/41 

 داری باعث تغییر در نگرش مدیریتآیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 منابع آب در منطقه بر اساس تفکرات سنتي روستاییان شده است؟
4/1 54/3 4/1 23 44/44 

داری باعث افزایش میزان آگاهي آیا به نظر شما اجرای طرح آبخوان

 دار در مصرف آب شده است؟روستاییان در تغییر معني
3/1 13/3 3/1 5/24 34/41 

 

 حدود طبقات موثر در ارزیابي اثر بخشي طرح -5جدول 

 پتانسیل طبقه
 حدود طبقات

 حد باالی طبقه حد پایین طبقه

 32/442 1/34 خیلي کم 4

 41/235 32/442 کم 2

 34/343 41/235 متوسط 3

 40/333 34/343 زیاد 1

 152 40/333 خیلي زیاد 5

 

و حدود  طرحنهایي با توجه به امتیاز مکتسبه 

پخش سیالب  ، طرح5دست آمده در جدول  هطبقات ب

بخشي زیاد برخوردار  از اثر آب باریک بم بر آبخوان

 است.

 
 گیری نتیجه

یند و روش تحقیق مد اآنچه در این مجموعه فر

دست آمده از  نظر قرار گرفت، استفاده کامل از نتایج به

کاربرد نظرهای کارشناسي در  عملیات پایش،

ها و  بندی فعالیت های الزم برای طبقه دهي وزن

 ،افتاده و همچنین  های اتفاق ها و تأثیرپذیری اثرگذاری

در نظر گرفتن بازخوردهای الزمه در تغییر 

های تأثیرگذار و تأثیرپذیر در روند فرایند  شاخصه

بندی  پهنهنتایج حاصل از بر این اساس،  بررسي بود.

اثربخشي زیاد طرح پخش دهنده منطقه تحقیق نشان

از دیدگاه کارشناسان سیالب بر آبخوان آب باریک بم 

بندی معیارها مبتني بر  تایج حاصل از رتبهن بوده است.

دار اثربخشي  معنيدهنده تفاوت من نشانآزمون فرید

های پخش سیالب های موثر در ارزیابي طرحشاخص

کاهش خسارت شاخص  که طوری بر آبخوان است، به

بروز شاخص  ،و همچنینسیل به اراضي و باغات 

ترتیب بیشینه و  بهاختالفات و درگیری بین روستاییان 

کمینه میانگین رتبه در این نظرسنجي را به خود 

 Bagherian Kalatو Bagherian  اختصاص داده است.

های پخش سیالب در ( در بررسي اثرات طرح2444)

آبخوان منتخب کشور، کنترل و کاهش خسارات پنج 

های سیل به منازل مسکوني، اراضي و باغات و نیز راه

های پخش سیالب ارتباطي را از اثرات ویژه طرح
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های نخست تحقیق جاری که با اولویت کردندمعرفي 

 خوان است.هم

-برای مقایسه نتایج این پژوهش با دیگر پژوهش

حائز اهمیت است که  های مرتبط، این مسئله خیلي

هیچ ارزیابي با روش  ،توان اذعان داشتتقریبا مي

های ( با گستردگي شاخصMCEارزیابي چند متغیره )

های این مقاله تا کنون صورت نگرفته است و ارزیابي

های پخش سیالب بر آبخوان بیشتر در رابطه با طرح

میزان آب نفوذ کرده به آبخوان، تغییر و تاثیرات بر 

خاک و پوشش گیاهي و اثرات اقتصادی اجتماعي  روی

بوده است. به همین  طرح در یک ایستگاه خاص

ها مقایسه مستقیم نتایج این پژوهش با آن ،منظور

 جای اشکال خواهد بود.

 پخش اتیعمل يابیارز در که يجینتا بر عالوه

 که شد مشخص قیتحق نیا در آمد، دست به البیس

در سطوح متفاوت و  رهیچند متغ يابیارز یها روش

از  يبانیپشت یها سامانه يمفهوم یندهایاستفاده از فرا

 یا ژهپرو يابیدر بحث ارز یقابل اعتماد طرق میتصم

 کمک را کالن رانیگ میتصم تواند يبوده، م مختلف

 . کند
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