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 چکیده

 ویهژه  بهه آب  میناتامروزه برای . کند مي از منابع آب اهمیت بیشتری پیدا وری بهرهموضوع  ،با افزایش روزافزون جمعیت

از  بهرداری  بههره یافته و تنظیم گردش آب و ذخیهره نهزو ت و    ها آبخیزداری جایگاه خاصي در برنامه ،در مناطق خشک

حهوزه آبخیهز    مطالعهه  مهورد منطقه  .برای رفع کمبود آب مطرح است ها هیکي از را عنوان بهبي فصلي و سیال های بروانا

جنوب شرقي ایران  استان سیستان و بلوچستان در هکتار در شمال شرقي شهرستان نیکشهر 0433 سنگ با وسعت مته

ان آبخیزداری و کارشناسان منهابع  متخصص وسیلهبهپرسشنامه است که روایي آن  ،پژوهشابزار گردآوری این  .قرار دارد

برای  70/3و  70/3آلفای کرونباخ بین  ضریبو  SPSS افزار نرمضریب پایایي آن با استفاده از  .است شدهبررسي طبیعي 

 مهورد در منطقهه   حفاظت خاک و آب های طرحارزیابي اثرات اقتصادی  منظور به .است آمدهدست  بهی مختلف ها مقیاس

است. میهزان نسهبت سهود بهه      شدهاستفاده سود به هزینه و روش پرسشنامه و آزمون کای اسکوئر  از روش تحلیلي نظر

. نتایج آزمون کای اسهکوئر در بحه    استها  توجیه اقتصادی این طرح دهنده نشانکه  آمدهدست  به 33/4هزینه برابر با 

، کهاهش  یلسه  وقهوع ، کاهش مهاجرتهش از طریق پرسشنامه، نمایانگر کا حفاظت خاک های طرحارزیابي با  ،اجتماعي

 ،در بح  اقتصادی ،. همچنیناست ها طرحاین در  صددرصدی مشارکت و، کنترل سیالب و رسوب، رضایتمندی یکاریب

، کهاهش  محصهو ت افهزایش   با حفاظت خاک و آب های طرحدر خصوص ارتباط عملکرد آماری نتایج استفاده از آزمون 

، يبها  اراضي زراعي و  سطح افزایشو  آبمنابع مقدار ، افزایش دام، افزایش تعداد اهيیگ، افزایش پوشش یربا های زمین

حفاظت خهاک و  یکي های مکان طور کلي طرح به است. آماری بوده نظر ازاین روابط  داری معنيو د لت بر رد فرض صفر 

 منظوره را نشان داده است.های مثبت چند  در این پژوهش جنبه آب

 

 مشارکت، مهاجرت، منابع طبیعي سود به هزینه، سیل، :کلیدی های واژه
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در  .اسهت  کرده اپید آب کمبود رفع برای ها راه از یکي

دلیهل بهارش کهم، آب     ان بهه استان سیستان و بلوچست

از قدیم مردم برای دسهتیابي بهه    ،داشته ای ویژهارزش 

تها   انهد  کهرده  ميو چاه حفر  قنات ،زمین را شکافته ،نآ

ذخیهره و  بهرای  . بتوانند بهه زنهدگي اسهتمرار بخشهند    

با توجه به تجربه و دانش بومي، اقدامات  نگهداشت آب

سهنتي   چین سنگهای  و مفیدی مثل ایجاد سازه مؤثر

زراعت  هدف باها  و خوشاب و کشت در با ی این سازه

آب در آبخوان قنات و انتقال آب از یک  سازی ذخیرهو 

امهروزه در  دادنهد.   مهي  حوضه بهه حوضهه دیگهر انجهام    

کهه   ها روش ترین سادهاز  یکيراستای همین تجربیات، 

 یهک اکولوژ یطه بهه شهرا  با توجه  و مکاني يتناسب زمان

 حفاظهت خهاک و آب   ههای  طهرح  یمنطقه دارد، اجهرا 

منههابع آب  یتو وضههع یمتههرم یرو تنههها نهههکههه  اسههت

 ياجتمهاع  یتوضهع  یبلکه بر رو ،است مؤثر ینيزمیرز

  است. تمثیرگذارمردم منطقه  یاقتصاد

Efati (2333 ،)های طرح یاثرات اجراي در پژوهش 

 یاقتصههاد یتبههر بهبههود وضههع  حفاظههت خههاک و آب

را بررسههي یههز حههوزه آبخ یسههاکنان روسههتا ياجتمههاع

 یهاد  در پهژوهش و ارزیابي داده  ابزار گردآوری .اند کرده

نتههایج ایههن  بههوده اسههت.اسههتفاده از پرسشههنامه  شههده

حفاظهت   ههای  طهرح  یاجهرا  کهه کند  بیان مي پژوهش

اشهتاال   ي ازانهواع مختلفه   ایجهاد  منجر به خاک و آب

و  يه ایجاد اشتاال موقت، دائمتوان ب شده که از آن مي

که در ارتباط بها   دارد مي یانب ،ینمکمل نام برد. همچن

 نتهایج  مطالعهه  مهورد  ههای  طهرح در  يمشارکت مردمه 

بها   هها  پهروژه  بیشهتر اسهت کهه    يحهاک  آمهده  دسهت  به

 هها  آن نظهری مشارکت عملي مردم و کمتر با مشارکت 

در (، 2342و همکهاران )  Navhegar .اسهت  شهده  اجرا

 ههای  طرحهشي با عنوان بررسي و تحلیل مدیریتي پژو

در حوضه کهورستان بها   شده اجرا حفاظت خاک و آب

بها توجهه    که اند هنشان داد، ساليخشکتوجه به شرایط 

 سهالي خشکههای   به افزایش شدت و تداوم بیشتر دوره

 شهده  اجهرا  ههای  طهرح نهوع   ههم  بازاخیر  های سالدر 

تاییهری نیافتهه    اولیهه دوره آمهاری   های سالنسبت به 

در این منطقه، کمتهرین   شده اجرا های روشاز  و است

 ههای  طهرح اجرایهي را   ههای  طرح( درصد 70/1درصد )

 بهه خهود اختصهاص داده اسهت.     سهالي خشکمقابله بها  

Mirjalili (2342،)  ي با عنوان بررسي اثرات پژوهشدر

پخش سهیالب   های طرحاقتصادی اجتماعي و فرهنگي 

ی آبخیز و پخش سیالب در حوضه ها در مدیریت حوزه

اجهرای طهرح پخهش سهیالب      کهکند  میانکوه بیان مي

عالوه بر کنترل سیالب و جلوگیری از تخریهب اراضهي   

سهطح  افهزایش  زیرزمیني،  های آبسطح  افزایشباع  

در  پهژوهش شده اسهت. روش   زایي اشتاالزیر کشت و 

پیمایشي و با استفاده از مصهاحبه   صورت بهاین بررسي 

 گیهری  نمونهه و اطالعات بهه روش   شدهانجام تاندارد اس

اسههت. نتههایج   شههدهآوری  جمههع سههامانمندتصههادفي 

با انجام پخهش سهیالب تولیهد     ،دهد ميمطالعات نشان 

درصد و تعداد واحهد دامهي    32علوفه مرتعي به میزان 

اسهت. در ایهن زمینهه     یافتهه افزایش درصد  43حدود 

 وسهههیلهبهههه کهههه ههههایي پهههژوهش تهههوان بهههه مهههي

Mohammadigolrang ( 2330و همکههههههههههههاران)، 

Mansouryan  وMohammadigolrang (2337)، 

Rooghani  و (2343همکههاران )و Azari و همکههاران 

 اشاره کرد. شده است،انجام  ،(2344)

Dhyani (4333 ) کنند که بها   مي پژوهشي بیاندر

در  حفاظهت خهاک و آب   ههای  فعالیتاقتصادی  تحلیل

برابهر   هزینهه بهه   فایدهنسبت  ند،فاکوت ه آبخیزحوزه 

کهه   همحققهان نشهان داد   بررسي ایناست.  بوده 33/4

و  Kerr .اسهت  صهرفه  به مقرون کامالً اقدامات اینانجام 

Chung (2332 ،)کهههکننههد  مههي بیههان يپژوهشهه در 

 ينقش ای فزاینده طور به حفاظت خاک و آبی ها هژپرو

 در سراسهر جههان   خهاک آب و منابع  مدیریت در مهم

از ایهن  اسهت تها    نیهاز کهه   دارنهد تمکید و  دنکن مي ایفا

بر اسهاس درس از تجهارب    یدجد یها که پروژهمطلب 

 .حاصهل شهود   اطمینهان  ،باشهد  گرفتهشکل  یشینیانپ

 و سهنتي  طهور  بهه کهه   کیفي ارزیابيو  کمي های روش

نقاط  دارایهر دو  ،اند گرفته قرار استفاده موردجداگانه 

شهود کهه    باع  مهي  ها آن ترکیبت و ضعف و قوت اس

 Hamiltonو  Khakbazan واقههع شههود. مههؤثر ارزیههابي

ارزیههابي اقتصههادی  در پژوهشههي بهها عنههوان (، 2342)

در حوزه آبخیهز جنهوب    ورزی خاکهای مدیریت  شیوه

مهدل شهاخ    بها اسهتفاده از   پهژوهش  که این  مانیتوبا

و  ههای تولیهد   شخم، بر اساس عملیات شهخم و هزینهه  

. شهاخ  و مهدل اثهرات    است شدهانجام خال   درآمد

های مدیریت زمین برای سهه تنهاوب    اقتصادی از شیوه

انجهام  در مقیهاس حوضهه    ورزی خاک سامانهتحت سه 



 333/    یکشهرن سنگ مته در حوضه    حفاظت خاک یکيمکان یاتعمل ياجتماع-یاقتصاد یابيارزگزارش فني: 

 یاریکه بسه  کند بیان مي پژوهشیج این است. نتا شده

بها   ورزی خهاک ي را بهه  معمهول  ورزی خاکاز کشاورزان 

بهه افهزایش   که بها توجهه   دهند  مي یحترج آ ت ماشین

بها ایهن نگهرش،     آ ت ماشین ، استفاده ازگذاری سرمایه

 ههای  پهژوهش بهه   بهاره ایهن   دردارد.  ينرخ بهازده کمه  

Jianbo  ،؛ (2332)و همکهههارانDelden  همکهههاران، و

و  Volk؛ (2333)و همکههههاران،  Henriksen؛ (2337)

 ،توان اشاره کهرد. همچنهین   نیز مي (2333همکاران، )

و  Saravanamuthu جدیههدی ماننههد هههای پههژوهشبههه 

Lehman( ،2343)، Gorsevski ( ،2343و همکههاران،) 

Kunz ( ،و2343و همکهههاران ) Newton  ،و همکهههاران

 توان مراجعه کرد. مي بارهاین  در( 2343)

ارزیههابي اقتصههادی عملیههات  باهههدفحاضههر  پههژوهش

حفاظهت  مکانیکي )بندهای اصالحي سنگ و سهیمان(  

اسهت   شهده انجام  سنگ در مته شده انجام خاک و آب

در منطقهه   هها  فعالیهت ایهن  که با این کار اثرات مثبت 

 است. شدهمشخ  

 

 ها مواد و روش

 مهورد منطقهه   :پوژوه   موورد  منطقه های ویژگی

سهنگ   تحت عنوان حوزه آبخیهز رودخانهه متهه    مطالعه

که در جنوب شرقي ایران و در استان سیستان و  است

 ایههه عرضهههایههن منطقههه بههین بلوچسههتان قههرار دارد. 

شهمالي و   20˚ 30΄ 33˝تها   20˚ 34΄ 33˝جارافیایي 

 31˝ 34΄تها   03˚ 33΄ 0˝جارافیهایي   ههای  طهول بین 

 نظههر ازاسههت. ایههن منطقههه  شههدهواقههع شههرقي  03˚

تقسههیمات سیاسههي جههزو شهرسههتان نیکشهههر بههوده،  

و روسهتای   اسهت بخهش بهه آن قصهرقند     ترین نزدیک

روسهتا در مرکهز    تهرین  تجمعیه  پهر  عنوان بهسنگ  مته

 حوضه قرار دارد. 

تعداد نقاط مسکوني موجود در درون حوضهه سهه   

. تاسه آبهاد   سنگ تهوک و جهان   ی متهها سکونتگاه بنام

اسهت کوهسهتاني بها     ای منطقهه سنگ  حوزه آبخیز مته

در  تقریبهاً شهدید و ایهن ویژگهي     نسهبتاً  نگهاری  عارضه

 میهانگین درجهه   .اسهت  فرمها  حکمتمامي سطح حوضه 

 گهراد  سانتي درجه 22سنگ  حرارت سالیانه حوضه مته

متوسط درجه ، متر میلي 433و میزان بارندگي سالیانه 

درجهه   22حرارت با توجه به گرادیان حرارتي منطقهه  

 .اسهت  متهر  میلهي  4331و تبخیهر سهالیانه    گراد سانتي

در شهمال آن و   متر 4003بلندترین نقطه حوضه برابر 

سمت جنهوب و در خروجهي    در 4303کمترین ارتفاع 

سهنگ   متهشده است. ارتفاعات کوه  گیری اندازهحوضه 

از نقهاط    رب سمت در سمت شرق و کوه کارواندر در

 .شوند مرتفع مشخ  در حوضه محسوب مي

از  پهژوهش برای ارزیهابي کیفهي ایهن     :پژوه روش 

دسهت   بهه و نتهایج   است شدهاستفاده روش پرسشنامه 

مون کای اسکوئر مورد ارزیهابي  آماری با آز نظر از آمده

 گیهری  نمونهاز طریق  پژوهشاطالعات این قرار گرفت. 

فرمي حهاوی اطالعهات در مهورد    آمد.  دست تصادفي به

تعداد اعضها خهانوار، وضهع سهواد، وضهعیت اشهتاال و       

اراضي زراعي و با ي، احیها  اراضهي، میهزان     ،همچنین

 تولید و افزایش سطح اراضهي و وضهعیت دام تنظهیم و   

کارشناسهان و   نظر ازبا استفاده  نامهپرسشد. شتکمیل 

مربوط بهه حوضهه تنظهیم شهد و      مسائلو  برداران بهره

قرار گرفت. سپس پرسشنامه بها   بررسي موردروایي آن 

 بافاصهله همکاری اهالي و مطلعین و معتمهدین محلهي   

؛ تکمیل شد. تا پایایي آن ارزیهابي شهود   ماهه یکزماني 

ههها و  ههها و دسههتگاه ه سههازمانمراجعههه بهه ،همچنههین و

پهس  فاده از اسناد و مدارک موجود صورت گرفهت.  است

آمار و اطالعات اقدام به پردازش و تحلیل  آوری جمعاز 

 .  گرفت SPSS افزار نرمبه کمک 

پس از استخراج نتایج و تهیه جداول آمهاری اقهدام   

. دشههنهههایي و تههدوین گههزارش  تحلیههلو   تجزیهههبههه 

حفاظت  های طرحرزیابي اقتصادی ا منظور به ،همچنین

 شدهاستفاده از روش نسبت سود به هزینه  خاک و آب

مقها ت   گردآوری ای کتابخانهدر بخش مطالعات  است.

های  و کتب مرتبط با موضوع و بررسي منابع از سازمان

 رفت.گ صورت ربط ذی

 مهورد  232 و تیه   پهنج عملیات اجرایي در  الب 

ب سهنگ و مهالت و   مترمکعه  12023سازه بهه میهزان   

مترمکعهب   04420و  چهین  خشهکه مکعب  متر 4233

کهه بها اجهرای ایهن عملیهات در       اسهت  عملیات خاکي

مترمکعههههب آب را در مخههههزن  2033333ه ضههههحو

 گیری اندازه استحصال نموده است. شده اجرای ها سازه

 به در حوضه شدهاحداث مشخصات تعدادی از بندهای 

و بازدید میهداني   اریبرد نقشهبند با عملیات  22تعداد 

را  مطالعهه  مهورد محهدوده حوضهه    ،4د. شکل شانجام 

 دهد مي بررسي صحرایي از حوضه نشان .دهد مي نشان
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 .(2 شکل) است شدهانجام  ،است درخت خرما  الباًعملیات بیولوژیکي که  ها بعضي از سازه با دستکه در 

 

 
 در استان و ایران نگس حوضه مته موقعیت ها و سازهنقشه جانمایي  -1شکل 

 

  
 )بند اصالحي سنگ و سیمان( شده اجراآبخیزداری  نمای کلي از یک سازه -2شکل 

 

 و بحث نتایج

برای ارزیابي اقتصادی از روش نسبت سود به هزینه: 

توان  مي نسبت سود به هزینه استفاده شد. با این روش

دارای  مطالعهه  مهورد  های طرحبه این نتیجه رسید که 

باشند یا خیر؟ به این منظهور، کهل    مي وجیه اقتصادیت

 شهده  انجهام ی هها  منافع طرح محاسبه و بر کهل هزینهه  

ی ها شامل هزینه شدهانجام ی ها د. هزینهشو مي تقسیم

. اسهت  ی نگههداری هها  ی متایر و هزینهها ثابت، هزینه

 نشهان  4301ی طهرح را در سهال   هها  هزینهه  ،4 جدول

 .دهد مي

منهافعي اسهت کهه بعهد از      منافع طرح مجموع کل

شهامل میهزان    آید. ایهن منهافع   دست مي احداث سد به



 332/    یکشهرن سنگ مته در حوضه    حفاظت خاک یکيمکان یاتعمل ياجتماع-یاقتصاد یابيارزگزارش فني: 

کشهت محصهو ت زراعهي و    سود حاصهل از سهطح زیر  

در منطقهه   کهاری  نههال و  با ي، حجهم آب استحصهالي  

 .دهد ميمنافع طرح نشان  2. جدول است

 

 نظر از هزینه جاری  صرف 4301سنگ در سال  در حوضه مته حفاظت خاک و آب های طرح ینههز -1جدول 

 شدهانجام نوع عملیات  ردیف
 حجم عملیات 

 )مترمکعب(

 هزینه هر واحد 

 ریال(هزار )

 هزینه کل 

 ریال(هزار )

 7323213 433 04420 عملیات خاکي 4

 42273023 313 12023 سنگ و سیمان 2

 432333 433 4233 چین خشکه 3

 23722303 جمع کل

 
 سنگ آبخیزداری در حوزه آبخیز مته های طرحل از اجرای حاصچندین سال درآمد  -2جدول 

 مقدار عملیات منافع طرح ردیف
 مجموع درآمد واحد 

 )ریال( 34تا  01از سال 

 درآمد کل 

 ریال(هزار )

 43301333 1703 2033333 استحصال آب )مترمکعب( 4

 3334233 22333333 432 افزایش سطح زیر کشت محصو ت زراعي )هکتار( 2

 7001333 27333333 232 (هکتار) يبا افزایش سطح زیرکشت محصو ت  3

 420333 123333 203 کاری )اصله( نهال 1

 21102233 جمع کل

 

میزان نسبت سود بهه   2و  4 های با توجه به جدول

دست آورد. به این منظور باید کهل   توان به مي هزینه را

حهال   را با کمک نرخ تهورم سهالیانه بهه ارزش    ها هزینه

بها   شهده انجهام  ی هها  تبدیل کهرد. میهزان کهل هزینهه    

محاسبه نرخ تورم سهالیانه )میهانگین نهرخ تهورم سهال      

ریال  7322014372برابر با  (0/42=  4334 تا 4301

بههوده اسههت. میههزان منههافع طههرح نیههز برابههر بهها        

ریال بوده است کهه بها تقسهیم آن بهر      7227223300

در هزینهه   ، میهزان نسهبت سهود بهه    ها روی کل هزینه

 دهنهده  نشهان خواهد شد که  33/4برابر با مدت مذکور 

البتهه   در منطقه بوده است. ها اقتصادی بودن این طرح

د ندارمتفاوتي عمر مفید  حفاظت خاک و آبهای  طرح

سهال ایهن    33عمر مفید متوسهط  که با در نظر گرفتن 

 .آید دست مي به 1/2نسبت 

 وتجزیهه  : نتایج آزمون کای اسکوئر و پرسشونامه 

 شهده  تهیهه های اقتصادی اجتمهاعي   پرسشنامه تحلیل

 ده است.شنتایج زیر حاصل 
 امکانهات  از استفاده از پاسخگویان میزان درصد 02

 02 .انهد  کهرده طرح را زیاد اعالم  اجرای در روستا خود

 اراضهي  وسهعت  تاییهرات  از پاسخگویان میهزان  درصد

 احههداث از نسههبت بههه قبههل آبخیزنشههینان کشههاورزی

 .انهد  کهرده را زیاد اعالم   حفاظت خاک و آب های طرح

 حفاظت خهاک و آب از پاسخگویان عملیات درصد  73

 دانند. مي مؤثرها و منابع آبي را  را در میزان آبدهي چاه

از پاسهههخگویان عملیهههات اجرایهههي در  درصهههد  433

 های آبسطحي و تاذیه  های آبجلوگیری از هدررفت 

اعههالم  درصههد 2/72 .دانهه دانسههته مههؤثرزیرزمینههي را 

 مهؤثر اجرایي در کاهش بیکاری  های طرح که اند داشته

طهرح اجرایهي    تهمثیر از پاسهخگویان  درصد  433 است.

 .اند دانستهروی درآمد و اشتاال آبخیزنشینان را مثبت 

حفاظت خهاک   های طرحکه  اند داشتهاعالم  درصد 73

مثبت داشهته   تمثیرهای منطقه  بر روی تعداد دام و آب

طرح اجرایي بهر   تمثیراز پاسخگویان  درصد 433 است.

از  درصد 433 .اند دانسته مؤثرکنترل سیل و رسوب را 

 های طرح اجرای در مشارکت شوندگان از میزان پرسش

 433 .اند کردهاعالم آمادگي  جدید حفاظت خاک و آب

اجرایهي اعهالم    ههای  طرحاز پرسش شوندگان از  درصد

 تهمثیر از پاسهخگویان   درصهد  2/77 .انهد  داشتهرضایت 

منطقهه را مثبهت    گیهاهي  پوشهش  اجرایي بر های طرح

 ههای  طهرح  تهمثیر از پاسهخگویان   درصد 23 .اند دانسته
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علوفهه را زیهاد    تولیهد  افهزایش  بهر  حفاظت خاک و آب

 .اند دانسته

وضعیت اقتصادی هر فضای جارافیایي متمثر  اصو ً

اطق . در منه اسهت محیطهي آن   ههای  تواناز موقعیت و 

روسههتایي و عشههایری و از آن جملههه حههوزه آبخیههز    

 ،ایههن وضههعیت اسههت کننههده تعیههینسههنگ آنچههه  متههه

بهه   کهه  اسهت هائي نظیر کشهاورزی و کهارگری    فعالیت

 گیری شکلتناسب تبحر افراد در امور و توان محیط در 

مشها ل مختلههف و کسههب درآمهد بههرای امههرار معههاش   

 شود.   واقع مي مؤثرها  خانواده

نتههایج حاصههل از   1و  3 هههای شههکلو  3 جههدول

 تههمثیرپرسشههنامه و آزمههون کههای اسههکوئر در مههورد   

 یهر سهطح ز  یشافهزا  بهر  حفاظت خاک و آب های طرح

بها ي، میهزان    و زراعهي  اراضهي  میهزان  افزایش ،کشت

مهههاجرت، تعههداد سههیل، میههزان محصههو ت، میههزان   

 .دنده مي نشان را بایر های زمین
 

 
 با ي و زراعي اراضي میزانبر افزایش سطح زیر کشت و  خاک و آبحفاظت تمثیر عملیات  -3ل شک

 

 
 زراعي و با ي محصو تمقایسه سطح زیر کشت  (الف -4ل شک

 

 
 زراعي و با ي محصو ت مقایسه میزانب(  -4ل شک
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 از سوا ت پرسشنامه با استفاده از آزمون کای اسکوئر حاصل نتایج -3جدول 

ره
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 *ف
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ف 
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 303/30 310/23 03 003/0 2 يخ

 2 2 3 4 *د. آ

P Value 333/3 333/3 333/3 333/3 
 باشد. مي درجه آزادی انتظار، د.آ مشاهده، افراواني، م  ف *

 

 های طرح اجتماعي اقتصادی مسایل بررسي

 از استفاده با سنگ مته حوضه در حفاظت خاک و آب

ه و تجزی مورد اسکوئر کای آزمون و پرسشنامه روش

 این در اساسي مسایل از یکي. گرفت قرار حلیلت

 اجرا حفاظت خاک و آب عملیات که بود این پژوهش

 برای را اقتصادی و اجتماعي اثرات چه حوضه در شده

 اقتصادی ارزیابي برای. است داشته بر در ساکنین

 به سود نسبت روش از حفاظت خاک و آب های طرح

ارزش  کل منظور، این به .است شده استفاده هزینه

 حال ارزش کل بر و محاسبه طرح منافعحال 

 انجام یها هزینه. دشو مي تقسیم شدهانجام  یها هزینه

 و متایر یها هزینه ثابت، یها هزینه شامل شده

با  برابرها  هزینه کل مجموع. است نگهداری یها هزینه

  .است 4301 سال در ریالهزار  23722303

 از بعد که است منافعي مجموعه شامل طرح منافع

 منافع این. آید مي دست به بندهای اصالحي احداث

 و زراعي محصو ت زیرکشت سطح افزایش شامل

 منطقه در کاری نهال و استحصالي آب حجم با ي،

 21102233 با برابر طرح منافع کل مجموع .است

 با برابر استحصالي آب حجم میزان. است ریالهزار 

 هر متوسط قیمت. است بوده مترمکعب 2033333

 4334 تا 4301 سال از قنات و چاه آب مترمکعب

 سال از واحد درآمد مجموع ،بنابرایناست؛  متفاوت

 شده ردبرآو ریال 1073 با برابر 4334 سال تا 4301

 برابر استحصالي آب حجم از حاصل سود میزان و است

 های طرح اجرای با .است ریالمیلیون  43301 با

 محصو ت زیرکشت سطح افزایش حفاظت خاک و آب

 واحد درآمد مجموع که است هکتار 432 با برابر زراعي

 با برابر 4334 سال تا 4301 سال از هکتار هر از

 افزایش از حاصل سود نمیزا. است ریالهزار  22333

 3334233 با برابر زراعي محصو ت زیرکشت سطح

 زیرکشت سطح افزایش ،همچنین .است ریالهزار 

 مجموع که است هکتار 232 با برابر با ي محصو ت

 4334 سال تا 4301 سال از هکتار هر از واحد درآمد

 از حاصل سود میزان. است ریالهزار  27333 با برابر

 با برابر زراعي محصو ت یرکشتز سطح افزایش

 . است ریالمیلیون  7001

 کشت به که کاری نهال طرح، منافع از دیگر یکي

 و است منطقه در خرما درخت اصله 203 از بیش

 که گونه هر برای ریالهزار  123 ها آن متوسط قیمت

 با. دش برآورد ریالمیلیون  420 ها آن قیمت مجموع

 هزینه به سود نسبت نمیزا 2 و 4 های جدول به توجه

 کل باید منظور این به. آورد دست هب توان مي را

 حال ارزش به سالیانه تورم نرخ کمک با راها  هزینه

 شده انجام یها هزینه کل میزان. کرد تبدیل

 سالیانه تورم نرخ محاسبه با( هزار ریال 23722303)
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( 0/42=  4334 تا 4301 سال تورم نرخ میانگین)

 منافع میزان. است بوده ریال 7322014372 با برابر

 با که است بوده ریال 7227223300 با برابر نیز طرح

 به سود نسبت میزان ،ها هزینه کل روی بر آن تقسیم

 دهنده نشان که شد خواهد 33/4 با برابر هزینه

 .است بوده منطقه درها  طرح این بودن اقتصادی
 

 گیری نتیجه

 در اک و آبحفاظت خ عملیات اقتصادی نتایج

 انجام های تحلیل تجزیه و محاسبات به توجه با حوضه

 با که است اقتصادی توجیه دارای که داد نشان شده

 تحلیل با کهDhyani (4333 ،)ی ها پژوهش نتایج

 حوضه در حفاظت خاک و آب های فعالیت اقتصادی

با نتایج  ،همچنین و اند داده انجام هند فاکوت آبخیز

 (،2330و همکاران ) Mohammadigolrang پژوهش

حفاظت  عملیات اجتماعي-اقتصادی ارزیابي به که

 یعقوبي شهید سد آبخیز حوزه در خاک و آب

 اظهار توان مي ،اساس این بر. است مشابه ،پرداختند

 توجه مورد آینده در اقدامات و عملیات این که نمود

 توسعه به نوعي به و گرفت خواهد قرار روستاییان

 . خواهد کرد کمک منطقه اجتماعي و اقتصادی

حفاظت خاک و  های طرح ارزیابي اقتصادی نتایج

 محصو ت، افزایش نمایانگر پرسشنامه، طریق از آب

 افزایش گیاهي، پوشش افزایش بایر، های زمین کاهش

 و زراعي اراضي افزایش آب، منابع افزایش دام، تعداد

 یجنتا. است حفاظت خاک و آب عملیات اثر در با ي،

 بین ارتباط خصوص در اسکوئر کای آزمون از استفاده

 میزان باحفاظت خاک و آب  های طرح عملکرد

 فرض رد بر د لت بررسي، مورد منطقه در محصو ت

 و محصو ت میزان بین رابطه لذا ،داشته صفر

 از منطقه در شده انجام حفاظت خاک و آب های طرح

 های طرح از قبل در یعني؛ است دار معني آماری لحاظ

 میزان شوندگان مصاحبه درصد 03 حفاظت خاک و آب

حفاظت خاک و  های طرح از بعد در و کم را محصو ت

 و اند کرده اعالم زیاد را محصو ت میزان درصد 03 آب

 زیرکشت سطح که شود مي مشاهده 1 شکل به توجه با

حفاظت  های طرح اجرای از بعد با اجرا از قبل در گندم

 مقدار و ندارد وجود داری معني تفاوت خاک و آب

 عملیات اثر در محصول این زیرکشت سطح افزایش

 یافته افزایش مترمربع 27 بهحفاظت خاک و آب 

 ها آن زیرکشت سطح انار و یونجه جو، ،همچنین. است

 حفاظت خاک و آب های طرح اجرای از بعد و قبل در

 سطح افزایش مقدار و ندارد وجود داری معني تفاوت

حفاظت خاک  عملیات اثر در محصو ت این زیرکشت

 درخت اما؛ است مترمربع 10 ،20 ،23 ترتیب به و آب

 سطح ،است منطقه محصول ترینمهم که خرما

حفاظت  های طرح اجرای از بعد و قبل در آن زیرکشت

 سطح یعني؛ دارد وجود داری معني تفاوت خاک و آب

 قدارم و است یافته افزایش محصول این زیرکشت

 مربعمتر 211 به محصول این زیرکشت سطح افزایش

 با ي و زراعي محصو ت تولید میزاندر . استرسیده 

 حفاظت خاک و آب های طرح اجرای از بعد و قبل

 میزان که صورت این به. دارد وجود داری معني تفاوت

 های طرح اجرای از بعد در محصو ت این تولید

 . است یافته  افزایش آبخیزداری

 Mohammadigolrang نتایج با آمده دست به نتایج

-اقتصادی ارزیابي بیان به که(، 2330همکاران ) و

 حوضه در شده  انجام آبخیزداری عملیات اجتماعي

 نتایج. است منطبق ،پرداختند یعقوبي شهید سد آبخیز

 نشان بایر های زمین خصوص در اسکوئر کای آزمون

 از قبل بایر یها زمین میزان میانگین که دهد مي

 داری معني تفاوت طرح اجرای از بعد و طرح اجرای

 آبخیزداری های طرح از قبل یعني؛ است داشته وجود

 بایر های زمین یزانم شوندگان مصاحبه از درصد 2/72

 درصد 72 آبخیزداری های طرح بعد از در و زیاد را

 ،همچنین. اند کرده اعالم کم را بایر های زمین میزان

 در را آبخیزداری عملیات پاسخگویان صددر 2/77

 تعداد افزایش در درصد 73 و گیاهي پوششافزایش 

 مثبت ریتمث دهنده نشان که دانند مي مؤثر منطقه دام

 دام افزایش و گیاهي پوشش بر آبخیزداری های طرح

 . است حوضه

 افزایش بر آبخیزداری عملیات تمثیر خصوص در

 22 که گفت نتوا مي با ي و زراعي اراضي میزان

در  را با ي و زراعي اراضي میزان پاسخگویان درصد

 میزان مورد . دراند دانسته کم درصد 22 حوضه، زیاد و

اثر  پاسخگویان درصد 72 يآب منابع وها  چاه آبدهي

 کهاند  دانسته زیاد را آب منابع بر آبخیزداری های طرح

 ،همچنین .ندا ميیدادر حوضه،  يآب منابعنیز  بیشتر
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 تاال،اش بر آبخیزداری های طرح مثبت تمثیرح  ب

 هدر از جلوگیری و زیرزمیني های آب تاذیه درآمد،

 نتایج مجموع در. نیز ارزیابي شد سطحي های آب رفت

 مطالعات نتایج با موافق ،فوق آمدهدست  به

 ؛ کهاست پژوهش پیشینهذکر شده در  های پژوهش

 یزداریآبخ های طرح ارزیابي نحوه زمینه در همگي

  اند. شده انجام

 این به توان مي ،آمده دست به نتایج به توجه با

 زیادی حد تا آبخیزداری های طرح که رسید نتیجه

 و باشد توجیه دارای اقتصادی نظر از ،است توانسته

 روستاییان مشکالت از توجهي قابل میزان به توانسته

 توسعه روستاها در ها طرح این ،است بهتر .نماید حل را

 های طرح ارزیابي اجتماعي نتایج. یابد یبیشتر

 کاهش نمایانگر پرسشنامه، طریق از آبخیزداری

 کنترل بیکاری، کاهش سیل، تعداد کاهش مهاجرت،

 آبخیزداری، های طرح از رضایتمندی رسوب، و سیالب

. است آبخیزداری عملیات اثر در ها، طرح در مشارکت

 آمده دست به نتایج اساس بر و روستا مردم نظر طبق

 از درصد 03 اسکوئر کای آزمون از استفاده با

 های طرحاجرای  از بعد که اند گفته پاسخگویان

و در  بوده است مهاجرت تعداد کاهش آبخیزداری

 بنابراین .است قرار گرفته داری معنيدرصد  32 سطح

 تعداد میانگین بین یعني؛ شود مي رد H0 فرضیه

 طرح اجرای از بعد و طرح اجرای از قبل مهاجرت

 البته. است داشته وجود داری معني تفاوت

باع   طرح اجرای از بعد افتاده اتفاق های ساليخشک

 خارج به بهتر شال برای جوان نیروهای شده است که

 . کنند مهاجرت حوضه از

 های طرح تمثیر بررسي در اسکوئر کای آزمون نتایج

 یاتعمل که دهد مي نشان صفر فرض رد و آبخیزداری

 بوده مؤثر سیل وقوع فراواني کاهش بر شده انجام

 رد H0 فرضیه درصد، 32 داری معني سطحدر  و است

 و طرح اجرای از قبل سیل میانگین بین یعني؛ شود مي

 داری معني تفاوت طرح اجرای از بعد سیل یانگینم

 آبخیزداری های طرح اجرای از قبل. است داشته وجود

 های طرح اجرای با که است بوده زیاد منطقه در سیل

 در سیل میزان از ها آن مثبت تمثیر و آبخیزداری

 نتایج با نتایج این .است شده کاسته منطقه

 Mohammadigolrangو  Mansouryan های پژوهش

 طرح اجتماعي-اقتصادی بررسيبه  که (،2337)

 رضوی خراسان کامه آبخیز هزحو آبخیزداری

 مثبت تمثیر دهنده نشانمطابقت داشته و  پرداختند،

 2/72 که دهد مي نشان آزمون نتایج. استها  طرح این

 عملیات که اند داشته اعالم پاسخگویان درصد

است  شده منطقه در بیکاری کاهش باع  آبخیزداری

 بوده منطقه درها  طرح مثبت تمثیر دهنده نشان که

. است سو هم ،Efati (2333) مطالعات نتایج با که است

 سنگ مته حوضه در آبخیزداری های رحط اجرای در

 طرح اجرای در روستا خود امکانات از استفاده میزان

 میزان مردم درصد 02 که یطور به. است بوده زیاد

 های طرح اجرای در روستا خود امکانات از استفاده

 . اند دانسته زیاد را آبخیزداری

 منطقه در خوبي تمثیرات آبخیزداری های طرح

 باع ها  طرح این که ای گونه به ،است داشته

 جانبه همه همکاری و منطقه مردم کامل رضایتمندی

 از درصد 433. دارند آتي های طرح زمینه در دولت با

 در آبخیزداری های طرح اجرای از دهندگان پاسخ

 ترینمهم از یکي شاید. بودند راضي سنگ مته منطقه

 این از مردم رضایتمندی پژوهش این در ها نکته

 با همکاری و ها طرح این در ها آن مشارکتو  ها طرح

 طي اما ؛است آینده های طرح اجرای در دولت

 Mohammadiو  Mansouryan که هایي پژوهش

golrang (2337) های طرح منفي تمثیر دادند، انجام 

 اجرای در روستا امکانات از استفاده عدم در آبخیزداری

را نشان ا ه طرح این از مردم رضایتمندی عدم و طرح

 اند داشته اعالم مردم درصد 433 ،همچنین. داده است

 کاهش و سیالب کنترل باع  آبخیزداری عملیات که

 دهش حوضه در مردم رضایتمندی ،همچنین و رسوب

  .است

 با تعامل و حوضه اجتماعي مسایل به توجهي بي

 عدم ساکنین، از نظرخواهي عدم حوضه ساکنین

 در ،ها آن مؤثر مشارکت به توجهي بي ،ها آن با مشورت

 طرح یک. است بوده مؤثر ها طرح عملکرد کاهش

 توسعه قبیل از اهدافي به دستیابي بر عالوه آبخیزداری

 مسائل و خاک فرسایش کاهش زیرزمیني، آب منابع

 برداران بهره و ساکنین برای باید ،خاکآب و  مهم

در نگاهي کلي  .باشد منفعت دارای و زا اشتاال محلي

های آبخیزداری  این حوضه با بررسي اثر طرح در
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ها  های مختلف این طرح مشخ  شد که از جنبه

 ازاقتصادی با توجیه سود به هزینه و  ازنظرمفیدند. 

اجتماعي نیز با کمک به کاهش مهاجرت و  نظر

 مفید باشند. ها آنمشارکت مردم و رضایتمندی 
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Abstract 
By increasing in population, water resources become more important. Watershed 

Management today has an essential role in water supply in arid and semi-arid regions. 

Study area consists of a watershed with 6100 hectares areas situate in the northeastern 

of Nikshahr city named Matesang in the southeastern of Iran. The survey data collected 

by a questionnaire, which its validity was examined by specialists such as professors, 

watershed and natural resource experts. Using SPSS, software reliability and Cronbach's 

alpha between 0.76 and 0.78 were obtained for different scales. In order to evaluate the 

economic impacts of watershed management projects based on benefit-cost ratio 

analysis and questionnaire method, the Chi-square test was used. The benefit cost ratio 

of 1.03 was obtained indicating the economic feasibility of the project. In order to 

assess the social-economic impacts of watershed management projects in the area 

questioners and Chi-square test was used. Chi-square test results showed, watershed 

projects had significant effect by reduction in immigration, flooding, unemployment, 

and success in flood and sediment control. Watershed management plans, were gained 

100% participation satisfaction. The economic debate, results showed the significant 

reliability of soil and water conservation plans performance on increasing the amount of 

production, plant cover, the number of animals, water resources, the area of orchards 

and farmlands and reducing the area of uncultivated lands. In general, this research 

showed positive multipurpose aspects of mechanical soil and water conservation 

projects. 
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