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چکیده
با افزایش روزافزون جمعیت ،موضوع بهرهوری از منابع آب اهمیت بیشتری پیدا ميکند .امروزه برای تامین آب بههویهژه
در مناطق خشک ،آبخیزداری جایگاه خاصي در برنامهها یافته و تنظیم گردش آب و ذخیهره نهزو ت و بههرهبهرداری از
روانابهای فصلي و سیالبي بهعنوان یکي از راهها برای رفع کمبود آب مطرح است .منطقه مهورد مطالعهه حهوزه آبخیهز
متهسنگ با وسعت  0433هکتار در شمال شرقي شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقي ایران
قرار دارد .ابزار گردآوری این پژوهش ،پرسشنامه است که روایي آن بهوسیله متخصصان آبخیزداری و کارشناسان منهابع
طبیعي بررسي شده است .ضریب پایایي آن با استفاده از نرمافزار  SPSSو ضریب آلفای کرونباخ بین  3/70و  3/70برای
مقیاسهای مختلف بهدست آمده است .بهمنظور ارزیابي اثرات اقتصادی طرحهای حفاظت خاک و آب در منطقهه مهورد
نظر از روش تحلیلي سود به هزینه و روش پرسشنامه و آزمون کای اسکوئر استفاده شده است .میهزان نسهبت سهود بهه
هزینه برابر با  4/33بهدست آمده که نشاندهنده توجیه اقتصادی این طرحها است .نتایج آزمون کای اسهکوئر در بحه
اجتماعي ،با ارزیابي طرحهای حفاظت خاک از طریق پرسشنامه ،نمایانگر کاهش مهاجرت ،کاهش وقهوع سهیل ،کهاهش
بیکاری ،کنترل سیالب و رسوب ،رضایتمندی و مشارکت صددرصدی در این طرحها است .همچنین ،در بح اقتصادی،
نتایج استفاده از آزمون آماری در خصوص ارتباط عملکرد طرحهای حفاظت خاک و آب با افهزایش محصهو ت ،کهاهش
زمینهای بایر ،افزایش پوشش گیاهي ،افزایش تعداد دام ،افزایش مقدار منابع آب و افزایش سطح اراضي زراعي و بها ي،
د لت بر رد فرض صفر و معنيداری این روابط از نظر آماری بوده است .بهطور کلي طرحهای مکانیکي حفاظت خهاک و
آب در این پژوهش جنبههای مثبت چند منظوره را نشان داده است.
واژههای کلیدی :سود به هزینه ،سیل ،مشارکت ،مهاجرت ،منابع طبیعي
مقدمه

و انواع بهرهبرداری از آب و خاک و سایر منابع موجهود

در ایران کمتر حوزه آبخیزی وجود دارد که عرصهه
آن سکونتگاه دائم یا موقت روستائیان یها بههرهبهرداران
فصلي نباشد ،بلکه متناسب با اسهتعدادهای آن حوضهه
تعدادی روستا و حتي شهر در آنها استقرار یافته است

انجام مهيشهود .امهروزه بهرای تهممین آب ،بههویهژه در

___________________________
* مسئول مکاتباتjamaliaa@maybodiau.ac.ir :

منهههاطق خشهههک ،آبخیهههزداری جایگهههاه خاصهههي در
برنامهریزی و تنظهیم گهردش آب و ذخیهره نهزو ت و
بهرهبرداری از روانابهای فصهلي و سهیالبي بهه عنهوان

 /332نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

یکي از راهها برای رفع کمبود آب پیدا کرده اسهت .در
استان سیستان و بلوچستان بههدلیهل بهارش کهم ،آب
ارزش ویژه ای داشته ،از قدیم مردم برای دسهتیابي بهه
آن ،زمین را شکافته ،قنات و چاه حفر ميکهردهانهد تها
بتوانند بهه زنهدگي اسهتمرار بخشهند .بهرای ذخیهره و
نگهداشت آب با توجه به تجربه و دانش بومي ،اقدامات
مؤثر و مفیدی مثل ایجاد سازههای سنگ چین سهنتي
و خوشاب و کشت در با ی این سازهها با هدف زراعت
و ذخیره سازی آب در آبخوان قنات و انتقال آب از یک
حوضه بهه حوضهه دیگهر انجهام مهيدادنهد .امهروزه در
راستای همین تجربیات ،یکي از سادهترین روشها کهه
تناسب زماني و مکاني با توجهه بهه شهرایط اکولوژیهک
منطقه دارد ،اجهرای طهرحههای حفاظهت خهاک و آب
اسههت کههه نهههتنههها روی تههرمیم و وضههعیت منههابع آب
زیرزمیني مؤثر است ،بلکه بر روی وضهعیت اجتمهاعي
اقتصادی مردم منطقه تمثیرگذار است.
 ،)2333( Efatiدر پژوهشي اثرات اجرای طرحهای
حفاظههت خههاک و آب بههر بهبههود وضههعیت اقتصههادی
اجتمههاعي سههاکنان روسههتای حههوزه آبخیههز را بررسههي
کرده اند .ابزار گردآوری داده و ارزیابي در پهژوهش یهاد
شههده اسههتفاده از پرسشههنامه بههوده اسههت .نتههایج ایههن
پژوهش بیان ميکند کهه اجهرای طهرحههای حفاظهت
خاک و آب منجر به ایجهاد انهواع مختلفهي از اشهتاال
شده که از آن ميتوان به ایجاد اشتاال موقت ،دائمي و
مکمل نام برد .همچنین ،بیان ميدارد که در ارتباط بها
مشارکت مردمهي در طهرحههای مهورد مطالعهه نتهایج
بهدسهت آمهده حهاکي اسهت کهه بیشهتر پهروژههها بها
مشارکت عملي مردم و کمتر با مشارکت نظهری آنهها
اجرا شهده اسهت Navhegar .و همکهاران ( ،)2342در
پژوهشي با عنوان بررسي و تحلیل مدیریتي طرحههای
حفاظت خاک و آب اجرا شده در حوضه کهورستان بها
توجه به شرایط خشکسالي ،نشان دادهاند که بها توجهه
به افزایش شدت و تداوم بیشتر دورهههای خشکسهالي
در سالهای اخیر باز ههم نهوع طهرحههای اجهرا شهده
نسبت به سالهای اولیهه دوره آمهاری تاییهری نیافتهه
است و از روشهای اجرا شده در این منطقه ،کمتهرین
درصد ( 1/70درصد) طرحههای اجرایهي را طهرحههای
مقابله بها خشکسهالي بهه خهود اختصهاص داده اسهت.
 ،)2342( Mirjaliliدر پژوهشي با عنوان بررسي اثرات
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اقتصادی اجتماعي و فرهنگي طرحهای پخش سهیالب
در مدیریت حوزههای آبخیز و پخش سیالب در حوضه
میانکوه بیان ميکند که اجهرای طهرح پخهش سهیالب
عالوه بر کنترل سیالب و جلوگیری از تخریهب اراضهي
باع افزایش سطح آبهای زیرزمیني ،افهزایش سهطح
زیر کشت و اشتاالزایي شده اسهت .روش پهژوهش در
این بررسي بهصورت پیمایشي و با استفاده از مصهاحبه
استاندارد انجام شده و اطالعات بهه روش نمونههگیهری
تصههادفي سههامانمند جمههعآوری شههده اسههت .نتههایج
مطالعات نشان ميدهد ،با انجام پخهش سهیالب تولیهد
علوفه مرتعي به میزان  32درصد و تعداد واحهد دامهي
حدود  43درصد افزایش یافتهه اسهت .در ایهن زمینهه
مهههيتهههوان بهههه پهههژوهشههههایي کهههه بههههوسهههیله
 Mohammadigolrangو همکههههههههههههاران (،)2330
 Mansouryanو ،)2337( Mohammadigolrang
 Rooghaniو همکههاران ( )2343و  Azariو همکههاران
( ،)2344انجام شده است ،اشاره کرد.
 )4333( Dhyaniدر پژوهشي بیان ميکنند که بها
تحلیل اقتصادی فعالیتههای حفاظهت خهاک و آب در
حوزه آبخیز فاکوت هند ،نسبت فایده بهه هزینهه برابهر
 4/33بوده است .بررسي این محققهان نشهان داده کهه
انجام این اقدامات کامالً مقرون به صهرفه اسهت Kerr .و
 ،)2332( Chungدر پژوهشههي بیههان مههيکننههد کههه
پروژه های حفاظت خاک و آب به طور فزاینده ای نقشي
مهم در مدیریت منابع آب و خهاک در سراسهر جههان
ایفا ميکنند و تمکید دارنهد کهه نیهاز اسهت تها از ایهن
مطلب که پروژههای جدید بر اسهاس درس از تجهارب
پیشینیان شکل گرفته باشهد ،اطمینهان حاصهل شهود.
روش های کمي و کیفي ارزیابي کهه بهه طهور سهنتي و
جداگانه مورد استفاده قرار گرفتهاند ،هر دو دارای نقاط
ضعف و قوت است و ترکیب آنها باع مهيشهود کهه
ارزیههابي مههؤثر واقههع شههود Khakbazan .و Hamilton
( ،)2342در پژوهشههي بهها عنههوان ارزیههابي اقتصههادی
شیوههای مدیریت خاکورزی در حوزه آبخیهز جنهوب
مانیتوبا که این پهژوهش بها اسهتفاده از مهدل شهاخ
شخم ،بر اساس عملیات شهخم و هزینههههای تولیهد و
درآمد خال انجام شده است .شهاخ و مهدل اثهرات
اقتصادی از شیوه های مدیریت زمین برای سهه تنهاوب
تحت سه سامانه خاکورزی در مقیهاس حوضهه انجهام

گزارش فني :ارزیابي اقتصادی-اجتماعي عملیات مکانیکي حفاظت خاک در حوضه متهسنگ نیکشهر

شده است .نتایج این پژوهش بیان ميکند که بسهیاری
از کشاورزان خاکورزی معمهولي را بهه خهاکورزی بها
ماشینآ ت ترجیح ميدهند که بها توجهه بهه افهزایش
سرمایهگذاری ،استفاده از ماشینآ ت بها ایهن نگهرش،
نرخ بهازده کمهي دارد .در ایهن بهاره بهه پهژوهشههای
 Jianboو همکهههاران)2332( ،؛  Deldenو همکهههاران،
()2337؛  Henriksenو همکههههاران)2333( ،؛  Volkو
همکاران )2333( ،نیز ميتوان اشاره کهرد .همچنهین،
بههه پههژوهشهههای جدیههدی ماننههد  Saravanamuthuو
 Gorsevski ،)2343( ،Lehmanو همکههاران،)2343( ،
 Kunzو همکهههاران )2343( ،و  Newtonو همکهههاران،
( )2343در این باره ميتوان مراجعه کرد.
پههژوهش حاضههر باهههدف ارزیههابي اقتصههادی عملیههات
مکانیکي (بندهای اصالحي سنگ و سهیمان) حفاظهت
خاک و آب انجام شده در متهسنگ انجام شهده اسهت
که با این کار اثرات مثبت ایهن فعالیهتهها در منطقهه
مشخ شده است.
مواد و روشها
ویژگیهای منطقه موورد پوژوه

 :منطقهه مهورد

مطالعه تحت عنوان حوزه آبخیهز رودخانهه متههسهنگ
است که در جنوب شرقي ایران و در استان سیستان و
بلوچسههتان قههرار دارد .ایههن منطقههه بههین عرضهههه های
جارافیایي ˝ 20˚ 34΄ 33تها ˝ 20˚ 30΄ 33شهمالي و
بین طهولههای جارافیهایي ˝ 03˚ 33΄ 0تها ΄31˝ 34
˚ 03شههرقي واقههع شههده اسههت .ایههن منطقههه از نظههر
تقسههیمات سیاسههي جههزو شهرسههتان نیکشهههر بههوده،
نزدیک ترین بخهش بهه آن قصهرقند اسهت و روسهتای
متهسنگ بهعنوان پهر جمعیهتتهرین روسهتا در مرکهز
حوضه قرار دارد.
تعداد نقاط مسکوني موجود در درون حوضهه سهه
سکونتگاه بنامهای متهسنگ تهوک و جهانآبهاد اسهت.
حوزه آبخیز متهسنگ منطقههای اسهت کوهسهتاني بها
عارضه نگهاری نسهبتاً شهدید و ایهن ویژگهي تقریبهاً در
تمامي سطح حوضه حکمفرمها اسهت .میهانگین درجهه
حرارت سالیانه حوضه متهسنگ  22درجه سانتيگهراد
و میزان بارندگي سالیانه  433میليمتر ،متوسط درجه
حرارت با توجه به گرادیان حرارتي منطقهه  22درجهه
سانتيگراد و تبخیهر سهالیانه  4331میلهيمتهر اسهت.
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بلندترین نقطه حوضه برابر  4003متر در شهمال آن و
کمترین ارتفاع  4303در سمت جنهوب و در خروجهي
حوضه اندازهگیری شده است .ارتفاعات کوه متهسهنگ
در سمت شرق و کوه کارواندر در سمت رب از نقهاط
مرتفع مشخ در حوضه محسوب ميشوند.
روش پژوه

 :برای ارزیهابي کیفهي ایهن پهژوهش از

روش پرسشنامه استفاده شده است و نتهایج بههدسهت
آمده از نظر آماری با آزمون کای اسکوئر مورد ارزیهابي
قرار گرفت .اطالعات این پژوهش از طریق نمونهگیهری
تصادفي بهدست آمد .فرمي حهاوی اطالعهات در مهورد
تعداد اعضها خهانوار ،وضهع سهواد ،وضهعیت اشهتاال و
همچنین ،اراضي زراعي و با ي ،احیها اراضهي ،میهزان
تولید و افزایش سطح اراضهي و وضهعیت دام تنظهیم و
تکمیل شد .پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسهان و
بهرهبرداران و مسائل مربوط بهه حوضهه تنظهیم شهد و
روایي آن مورد بررسي قرار گرفت .سپس پرسشنامه بها
همکاری اهالي و مطلعین و معتمهدین محلهي بافاصهله
زماني یکماهه تکمیل شد .تا پایایي آن ارزیهابي شهود؛
و همچنههین ،مراجعههه ب هه سههازمانههها و دسههتگاهههها و
استفاده از اسناد و مدارک موجود صورت گرفهت .پهس
از جمعآوری آمار و اطالعات اقدام به پردازش و تحلیل
به کمک نرمافزار  SPSSگرفت.
پس از استخراج نتایج و تهیه جداول آمهاری اقهدام
بههه تجزیههه و تحلیههل نهههایي و تههدوین گههزارش ش هد.
همچنین ،به منظور ارزیابي اقتصادی طرحهای حفاظت
خاک و آب از روش نسبت سود به هزینه استفاده شده
است .در بخش مطالعات کتابخانهای گردآوری مقها ت
و کتب مرتبط با موضوع و بررسي منابع از سازمانهای
ذیربط صورت گرفت.
عملیات اجرایي در الب پهنج تیه و  232مهورد
سازه بهه میهزان  12023مترمکعهب سهنگ و مهالت و
 4233متر مکعب خشهکه چهین و  04420مترمکعهب
عملیات خاکي اسهت کهه بها اجهرای ایهن عملیهات در
حوضهه هه  2033333مترمکعههههب آب را در مخههههزن
سازههای اجرا شده استحصال نموده است .اندازه گیری
مشخصات تعدادی از بندهای احداث شده در حوضه به
تعداد  22بند با عملیات نقشهبرداری و بازدید میهداني
انجام شد .شکل  ،4محهدوده حوضهه مهورد مطالعهه را
نشان ميدهد .بررسي صحرایي از حوضه نشان ميدهد
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که در با دست بعضي از سازهها عملیات بیولوژیکي که
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الباً درخت خرما است ،انجام شده است (شکل .)2

شکل  -1نقشه جانمایي سازهها و موقعیت حوضه متهسنگ در استان و ایران

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

نتایج و بحث
نسبت سود به هزینه :برای ارزیابي اقتصادی از روش
نسبت سود به هزینه استفاده شد .با این روش ميتوان
به این نتیجه رسید که طرحهای مهورد مطالعهه دارای
توجیه اقتصادی ميباشند یا خیر؟ به این منظهور ،کهل
منافع طرح محاسبه و بر کهل هزینههههای انجهامشهده

تقسیم ميشود .هزینههای انجام شده شامل هزینههای
ثابت ،هزینههای متایر و هزینهههای نگههداری اسهت.
جدول  ،4هزینههههای طهرح را در سهال  4301نشهان
ميدهد.
منافع طرح مجموع کل منهافعي اسهت کهه بعهد از
احداث سد بهدست ميآید .ایهن منهافع شهامل میهزان
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سود حاصهل از سهطح زیرکشهت محصهو ت زراعهي و
با ي ،حجهم آب استحصهالي و نههالکهاری در منطقهه
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است .جدول  2منافع طرح نشان ميدهد.

جدول  -1هزینه طرحهای حفاظت خاک و آب در حوضه متهسنگ در سال  4301صرف نظر از هزینه جاری
ردیف

نوع عملیات انجام شده

حجم عملیات
(مترمکعب)

هزینه هر واحد
(هزار ریال)

هزینه کل
(هزار ریال)

4

عملیات خاکي

04420

433

7323213

2

سنگ و سیمان

12023

313

42273023

3

خشکهچین

4233

433

432333
23722303

جمع کل
جدول  -2درآمد چندین سال حاصل از اجرای طرحهای آبخیزداری در حوزه آبخیز متهسنگ
منافع طرح

ردیف

مقدار عملیات

مجموع درآمد واحد
از سال  01تا ( 34ریال)

درآمد کل
(هزار ریال)

2033333

1703

43301333

22333333

3334233
7001333
420333

4

استحصال آب (مترمکعب)

2

افزایش سطح زیر کشت محصو ت زراعي (هکتار)

432

3

افزایش سطح زیرکشت محصو ت با ي (هکتار)

232

27333333

1

نهالکاری (اصله)

203

123333

جمع کل

با توجه به جدولهای  4و  2میزان نسبت سود بهه
هزینه را ميتوان بهدست آورد .به این منظور باید کهل
هزینهها را با کمک نرخ تهورم سهالیانه بهه ارزش حهال
تبدیل کهرد .میهزان کهل هزینههههای انجهام شهده بها
محاسبه نرخ تورم سهالیانه (میهانگین نهرخ تهورم سهال
 4301تا  )42/0 = 4334برابر با  7322014372ریال
بههوده اسههت .میههزان منههافع طههرح نیههز برابههر بهها
 7227223300ریال بوده است کهه بها تقسهیم آن بهر
روی کل هزینهها ،میهزان نسهبت سهود بهه هزینهه در
مدت مذکور برابر با  4/33خواهد شد که نشهاندهنهده
اقتصادی بودن این طرحها در منطقه بوده است .البتهه
طرحهای حفاظت خاک و آب عمر مفید متفاوتي دارند
که با در نظر گرفتن عمر مفید متوسهط  33سهال ایهن
نسبت  2/1بهدست ميآید.
نتایج آزمون کای اسکوئر و پرسشونامه :تجزیهه و
تحلیل پرسشنامههای اقتصادی اجتمهاعي تهیهه شهده
نتایج زیر حاصل شده است.
 02درصد از پاسخگویان میزان استفاده از امکانهات
خود روستا در اجرای طرح را زیاد اعالم کهرده انهد02 .
درصد از پاسخگویان میهزان تاییهرات وسهعت اراضهي

21102233

کشههاورزی آبخیزنشههینان نسههبت بههه قبههل از احههداث
طرحهای حفاظت خاک و آب را زیاد اعالم کهردهانهد.
 73درصد از پاسخگویان عملیات حفاظت خهاک و آب
را در میزان آبدهي چاهها و منابع آبي را مؤثر ميدانند.
 433درصهههد از پاسهههخگویان عملیهههات اجرایهههي در
جلوگیری از هدررفت آبهای سطحي و تاذیه آبهای
زیرزمینههي را مههؤثر دانسههتهانههد 72/2 .درصههد اعههالم
داشتهاند که طرحهای اجرایي در کاهش بیکاری مهؤثر
است 433 .درصد از پاسهخگویان تهمثیر طهرح اجرایهي
روی درآمد و اشتاال آبخیزنشینان را مثبت دانستهاند.
 73درصد اعالم داشته اند که طرحهای حفاظت خهاک
و آب بر روی تعداد دامهای منطقه تمثیر مثبت داشهته
است 433 .درصد از پاسخگویان تمثیر طرح اجرایي بهر
کنترل سیل و رسوب را مؤثر دانسته اند 433 .درصد از
پرسششوندگان از میزان مشارکت در اجرای طرح های
حفاظت خاک و آب جدید اعالم آمادگي کردهاند433 .
درصد از پرسش شوندگان از طرحههای اجرایهي اعهالم
رضایت داشته انهد 77/2 .درصهد از پاسهخگویان تهمثیر
طرحهای اجرایي بر پوشهش گیهاهي منطقهه را مثبهت
دانستهاند 23 .درصد از پاسهخگویان تهمثیر طهرحههای
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حفاظت خاک و آب بهر افهزایش تولیهد علوفهه را زیهاد
دانستهاند.
اصو ً وضعیت اقتصادی هر فضای جارافیایي متمثر
از موقعیت و توانههای محیطهي آن اسهت .در منهاطق
روسههتایي و عشههایری و از آن جملههه حههوزه آبخیههز
متهههسههنگ آنچههه تعیههینکننههده ایههن وضههعیت اسههت،
فعالیتهائي نظیر کشهاورزی و کهارگری اسهت کهه بهه
تناسب تبحر افراد در امور و توان محیط در شکلگیری
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مشها ل مختلههف و کسههب درآمهد بههرای امههرار معههاش
خانوادهها مؤثر واقع ميشود.
جههدول  3و شههکلهههای  3و  1نتههایج حاصههل از
پرسشههنامه و آزمههون کههای اسههکوئر در مههورد تههمثیر
طرحهای حفاظت خاک و آب بهر افهزایش سهطح زیهر
کشت ،افزایش میهزان اراضهي زراعهي و بها ي ،میهزان
مهههاجرت ،تعههداد سههیل ،میههزان محصههو ت ،میههزان
زمینهای بایر را نشان ميدهند.

شکل  -3تمثیر عملیات حفاظت خاک و آب بر افزایش سطح زیر کشت و میزان اراضي زراعي و با ي

شکل  -4الف) مقایسه سطح زیر کشت محصو ت زراعي و با ي

شکل  -4ب) مقایسه میزان محصو ت زراعي و با ي
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جدول  -3نتایج حاصل از سوا ت پرسشنامه با استفاده از آزمون کای اسکوئر
تعداد سیل

میزان مهاجرت

میزان محصو ت

میزان زمینهای بایر

کم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

کم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

کم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

کم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

دوره
*

*

32

0

3

3

3

3

47

23

3

44

23

3

21

7

3

3

ف
*
ا

30

1

3

3

47

3

0/2

44/2

41/2

43/2

42

3

42

7/2

23/2

3

ف
م

13

3

3

3

31

0

3

3

33

43

3

3

3

0

32

3

ف
ا

30

1

3

3

47

3

0/2

44/2

41/2

43/2

42

3

44

7/2

23/2

3

ف

قبل از طرح

ف
م

بعد از طرح
خي 2
*

د .آ

P Value

0/003

03

23/310

30/303

4

3

2

2

3/333

3/333

3/333

3/333

* ف فراواني ،م مشاهده ،ا انتظار ،د.آ درجه آزادی ميباشد.

بررسي مسایل اقتصادی اجتماعي طرحهای
حفاظت خاک و آب در حوضه متهسنگ با استفاده از
روش پرسشنامه و آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .یکي از مسایل اساسي در این
پژوهش این بود که عملیات حفاظت خاک و آب اجرا
شده در حوضه چه اثرات اجتماعي و اقتصادی را برای
ساکنین در بر داشته است .برای ارزیابي اقتصادی
طرحهای حفاظت خاک و آب از روش نسبت سود به
هزینه استفاده شده است .به این منظور ،کل ارزش
حال منافع طرح محاسبه و بر کل ارزش حال
هزینههای انجام شده تقسیم ميشود .هزینههای انجام
شده شامل هزینههای ثابت ،هزینههای متایر و
هزینههای نگهداری است .مجموع کل هزینهها برابر با
 23722303هزار ریال در سال  4301است.
منافع طرح شامل مجموعه منافعي است که بعد از
احداث بندهای اصالحي بهدست ميآید .این منافع
شامل افزایش سطح زیرکشت محصو ت زراعي و
با ي ،حجم آب استحصالي و نهالکاری در منطقه
است .مجموع کل منافع طرح برابر با 21102233
هزار ریال است .میزان حجم آب استحصالي برابر با
 2033333مترمکعب بوده است .قیمت متوسط هر
مترمکعب آب چاه و قنات از سال  4301تا 4334
متفاوت است؛ بنابراین ،مجموع درآمد واحد از سال

 4301تا سال  4334برابر با  1073ریال برآورد شده
است و میزان سود حاصل از حجم آب استحصالي برابر
با  43301میلیون ریال است .با اجرای طرحهای
حفاظت خاک و آب افزایش سطح زیرکشت محصو ت
زراعي برابر با  432هکتار است که مجموع درآمد واحد
از هر هکتار از سال  4301تا سال  4334برابر با
 22333هزار ریال است .میزان سود حاصل از افزایش
سطح زیرکشت محصو ت زراعي برابر با 3334233
هزار ریال است .همچنین ،افزایش سطح زیرکشت
محصو ت با ي برابر با  232هکتار است که مجموع
درآمد واحد از هر هکتار از سال  4301تا سال 4334
برابر با  27333هزار ریال است .میزان سود حاصل از
افزایش سطح زیرکشت محصو ت زراعي برابر با
 7001میلیون ریال است.
یکي دیگر از منافع طرح ،نهالکاری که به کشت
بیش از  203اصله درخت خرما در منطقه است و
قیمت متوسط آنها  123هزار ریال برای هر گونه که
مجموع قیمت آنها  420میلیون ریال برآورد شد .با
توجه به جدولهای  4و  2میزان نسبت سود به هزینه
را ميتوان بهدست آورد .به این منظور باید کل
هزینهها را با کمک نرخ تورم سالیانه به ارزش حال
تبدیل کرد .میزان کل هزینههای انجام شده
( 23722303هزار ریال) با محاسبه نرخ تورم سالیانه

 /330نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

(میانگین نرخ تورم سال  4301تا )42/0 = 4334
برابر با  7322014372ریال بوده است .میزان منافع
طرح نیز برابر با  7227223300ریال بوده است که با
تقسیم آن بر روی کل هزینهها ،میزان نسبت سود به
هزینه برابر با  4/33خواهد شد که نشاندهنده
اقتصادی بودن این طرحها در منطقه بوده است.
نتیجهگیری
نتایج اقتصادی عملیات حفاظت خاک و آب در
حوضه با توجه به محاسبات و تجزیه تحلیلهای انجام
شده نشان داد که دارای توجیه اقتصادی است که با
نتایج پژوهشهای  ،)4333( Dhyaniکه با تحلیل
اقتصادی فعالیتهای حفاظت خاک و آب در حوضه
آبخیز فاکوت هند انجام دادهاند و همچنین ،با نتایج
پژوهش  Mohammadigolrangو همکاران (،)2330
که به ارزیابي اقتصادی-اجتماعي عملیات حفاظت
خاک و آب در حوزه آبخیز سد شهید یعقوبي
پرداختند ،مشابه است .بر این اساس ،ميتوان اظهار
نمود که این عملیات و اقدامات در آینده مورد توجه
روستاییان قرار خواهد گرفت و به نوعي به توسعه
اقتصادی و اجتماعي منطقه کمک خواهد کرد.
نتایج اقتصادی ارزیابي طرحهای حفاظت خاک و
آب از طریق پرسشنامه ،نمایانگر افزایش محصو ت،
کاهش زمینهای بایر ،افزایش پوشش گیاهي ،افزایش
تعداد دام ،افزایش منابع آب ،افزایش اراضي زراعي و
با ي ،در اثر عملیات حفاظت خاک و آب است .نتایج
استفاده از آزمون کای اسکوئر در خصوص ارتباط بین
عملکرد طرحهای حفاظت خاک و آب با میزان
محصو ت در منطقه مورد بررسي ،د لت بر رد فرض
صفر داشته ،لذا رابطه بین میزان محصو ت و
طرحهای حفاظت خاک و آب انجام شده در منطقه از
لحاظ آماری معنيدار است؛ یعني در قبل از طرحهای
حفاظت خاک و آب  03درصد مصاحبهشوندگان میزان
محصو ت را کم و در بعد از طرحهای حفاظت خاک و
آب  03درصد میزان محصو ت را زیاد اعالم کردهاند و
با توجه به شکل  1مشاهده ميشود که سطح زیرکشت
گندم در قبل از اجرا با بعد از اجرای طرحهای حفاظت
خاک و آب تفاوت معنيداری وجود ندارد و مقدار
افزایش سطح زیرکشت این محصول در اثر عملیات
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حفاظت خاک و آب به  27مترمربع افزایش یافته
است .همچنین ،جو ،یونجه و انار سطح زیرکشت آنها
در قبل و بعد از اجرای طرحهای حفاظت خاک و آب
تفاوت معنيداری وجود ندارد و مقدار افزایش سطح
زیرکشت این محصو ت در اثر عملیات حفاظت خاک
و آب بهترتیب  10 ،20 ،23مترمربع است؛ اما درخت
خرما که مهمترین محصول منطقه است ،سطح
زیرکشت آن در قبل و بعد از اجرای طرحهای حفاظت
خاک و آب تفاوت معنيداری وجود دارد؛ یعني سطح
زیرکشت این محصول افزایش یافته است و مقدار
افزایش سطح زیرکشت این محصول به  211مترمربع
رسیده است .در میزان تولید محصو ت زراعي و با ي
قبل و بعد از اجرای طرحهای حفاظت خاک و آب
تفاوت معنيداری وجود دارد .به این صورت که میزان
تولید این محصو ت در بعد از اجرای طرحهای
آبخیزداری افزایش یافته است.
نتایج بهدستآمده با نتایج Mohammadigolrang
و همکاران ( ،)2330که به بیان ارزیابي اقتصادی-
اجتماعي عملیات آبخیزداری انجام شده در حوضه
آبخیز سد شهید یعقوبي پرداختند ،منطبق است .نتایج
آزمون کای اسکوئر در خصوص زمینهای بایر نشان
ميدهد که میانگین میزان زمینهای بایر قبل از
اجرای طرح و بعد از اجرای طرح تفاوت معنيداری
وجود داشته است؛ یعني قبل از طرحهای آبخیزداری
 72/2درصد از مصاحبهشوندگان میزان زمینهای بایر
را زیاد و در بعد از طرحهای آبخیزداری  72درصد
میزان زمینهای بایر را کم اعالم کردهاند .همچنین،
 77/2درصد پاسخگویان عملیات آبخیزداری را در
افزایش پوشش گیاهي و  73درصد در افزایش تعداد
دام منطقه مؤثر ميدانند که نشاندهنده تمثیر مثبت
طرحهای آبخیزداری بر پوشش گیاهي و افزایش دام
حوضه است.
در خصوص تمثیر عملیات آبخیزداری بر افزایش
میزان اراضي زراعي و با ي ميتوان گفت که 22
درصد پاسخگویان میزان اراضي زراعي و با ي را در
حوضه ،زیاد و  22درصد کم دانستهاند .در مورد میزان
آبدهي چاهها و منابع آبي  72درصد پاسخگویان اثر
طرحهای آبخیزداری بر منابع آب را زیاد دانستهاند که
بیشتر نیز منابع آبي در حوضه ،دایمياند .همچنین،
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بح تمثیر مثبت طرحهای آبخیزداری بر اشتاال،
درآمد ،تاذیه آبهای زیرزمیني و جلوگیری از هدر
رفت آبهای سطحي نیز ارزیابي شد .در مجموع نتایج
بهدست آمده فوق ،موافق با نتایج مطالعات
پژوهشهای ذکر شده در پیشینه پژوهش است؛ که
همگي در زمینه نحوه ارزیابي طرحهای آبخیزداری
انجام شدهاند.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،ميتوان به این
نتیجه رسید که طرحهای آبخیزداری تا حد زیادی
توانسته است ،از نظر اقتصادی دارای توجیه باشد و
توانسته به میزان قابل توجهي از مشکالت روستاییان
را حل نماید .بهتر است ،این طرحها در روستاها توسعه
بیشتری یابد .نتایج اجتماعي ارزیابي طرحهای
آبخیزداری از طریق پرسشنامه ،نمایانگر کاهش
مهاجرت ،کاهش تعداد سیل ،کاهش بیکاری ،کنترل
سیالب و رسوب ،رضایتمندی از طرحهای آبخیزداری،
مشارکت در طرحها ،در اثر عملیات آبخیزداری است.
طبق نظر مردم روستا و بر اساس نتایج بهدست آمده
با استفاده از آزمون کای اسکوئر  03درصد از
پاسخگویان گفتهاند که بعد از اجرای طرحهای
آبخیزداری کاهش تعداد مهاجرت بوده است و در
سطح  32درصد معنيداری قرار گرفته است .بنابراین
فرضیه  H0رد ميشود؛ یعني بین میانگین تعداد
مهاجرت قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح
تفاوت معنيداری وجود داشته است .البته
خشکساليهای اتفاق افتاده بعد از اجرای طرح باع
شده است که نیروهای جوان برای شال بهتر به خارج
از حوضه مهاجرت کنند.
نتایج آزمون کای اسکوئر در بررسي تمثیر طرحهای
آبخیزداری و رد فرض صفر نشان ميدهد که عملیات
انجام شده بر کاهش فراواني وقوع سیل مؤثر بوده
است و در سطح معنيداری  32درصد ،فرضیه  H0رد
ميشود؛ یعني بین میانگین سیل قبل از اجرای طرح و
میانگین سیل بعد از اجرای طرح تفاوت معنيداری
وجود داشته است .قبل از اجرای طرحهای آبخیزداری
سیل در منطقه زیاد بوده است که با اجرای طرحهای
آبخیزداری و تمثیر مثبت آنها از میزان سیل در
منطقه کاسته شده است .این نتایج با نتایج
پژوهشهای  Mansouryanو Mohammadigolrang
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( ،)2337که به بررسي اقتصادی-اجتماعي طرح
آبخیزداری حوزه آبخیز کامه خراسان رضوی
پرداختند ،مطابقت داشته و نشاندهنده تمثیر مثبت
این طرحها است .نتایج آزمون نشان ميدهد که 72/2
درصد پاسخگویان اعالم داشتهاند که عملیات
آبخیزداری باع کاهش بیکاری در منطقه شده است
که نشاندهنده تمثیر مثبت طرحها در منطقه بوده
است که با نتایج مطالعات  ،)2333( Efatiهمسو است.
در اجرای طرحهای آبخیزداری در حوضه متهسنگ
میزان استفاده از امکانات خود روستا در اجرای طرح
زیاد بوده است .بهطوری که  02درصد مردم میزان
استفاده از امکانات خود روستا در اجرای طرحهای
آبخیزداری را زیاد دانستهاند.
طرحهای آبخیزداری تمثیرات خوبي در منطقه
داشته است ،به گونهای که این طرحها باع
رضایتمندی کامل مردم منطقه و همکاری همهجانبه
با دولت در زمینه طرحهای آتي دارند 433 .درصد از
پاسخدهندگان از اجرای طرحهای آبخیزداری در
منطقه متهسنگ راضي بودند .شاید یکي از مهمترین
نکتهها در این پژوهش رضایتمندی مردم از این
طرحها و مشارکت آنها در این طرحها و همکاری با
دولت در اجرای طرحهای آینده است؛ اما طي
پژوهشهایي که  Mansouryanو Mohammadi
 )2337( golrangانجام دادند ،تمثیر منفي طرحهای
آبخیزداری در عدم استفاده از امکانات روستا در اجرای
طرح و عدم رضایتمندی مردم از این طرحها را نشان
داده است .همچنین 433 ،درصد مردم اعالم داشتهاند
که عملیات آبخیزداری باع کنترل سیالب و کاهش
رسوب و همچنین ،رضایتمندی مردم در حوضه شده
است.
بيتوجهي به مسایل اجتماعي حوضه و تعامل با
ساکنین حوضه عدم نظرخواهي از ساکنین ،عدم
مشورت با آنها ،بيتوجهي به مشارکت مؤثر آنها ،در
کاهش عملکرد طرحها مؤثر بوده است .یک طرح
آبخیزداری عالوه بر دستیابي به اهدافي از قبیل توسعه
منابع آب زیرزمیني ،کاهش فرسایش خاک و مسائل
مهم آب و خاک ،باید برای ساکنین و بهرهبرداران
محلي اشتاالزا و دارای منفعت باشد .در نگاهي کلي
در این حوضه با بررسي اثر طرحهای آبخیزداری
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مشخ شد که از جنبههای مختلف این طرحها
 ازنظر اقتصادی با توجیه سود به هزینه و از.مفیدند
منابع مورد استفاده

1. Azari, M., S.H.R. Sadegi and A. Telvari. 2011. Evaluation of watershed management practices on
flood characteristics using a combination of HEC-HMS and HEC-RAS models in GIS, case study:
Watershed Jaghrq. Journal of Watershed Science and Engineering, 15: 4-12 (in Persian).
2. Delden, H., P. Van and G. Engelen. 2007. Integration of multi-scale dynamic spatial models of socioeconomic and physical processes for river basin management. Environmental Modelling and
Software, 22(2): 223-238.
3. Dhyani, B.L. 1993. Economic analysis of watershed management programme in outer Himalaya: a
case study ofoperational research project, Fakot. Indian Journal of Agricultural Economics, 48(2):
237-245.
4. Efati, M. 2000. Watershed projects on improving the socioeconomic impacts of the project watershed
village residents Proceedings of Jihad in agriculture and Rural Development-Tehran. Research
Center of Ministry of Agriculture and Rural Issues, 178 pages (in Persian).
5. Gorsevski, P.V., S.C. Cathcart, G. Mirzaei, M.M. Jamali, X. Ye and E. Gomezdelcampo. 2013. A
group-based spatial decision support system for wind farm site selection in Northwest Ohio. Energy
Policy, 374–385.
6. Henriksen, H.J., P. Zorrilla, and P.E. Martı. 2009. Environmental Modelling and Software
Comparative reflections on the use of modelling tools in conflictive water management settings: The
Mancha Occidental aquifer, Spain. Environmental Modelling and Software, 1–11.
7. Jianbo, L., W. Zhaoqiana and F.W.T Penning de Vries. 2002. Application of interactive multiple goal
programming for red soil watershed development, case study: Qingshishan watershed. Agricultural
Systems, 73(3): 313–324.
8. Kerr, J. and K. Chung. 2002. Evaluating watershed management projects. Journal of Water Policy,
3(6): 537-554.
9. Khakbazan, M. and C. Hamilton. 2012. Economic evaluation of tillage management practices at the
watershed scale in southern Manitoba Original Research Article. Soil and Tillage Research, 118: 4051.
10. Kunz, N.C., C.J. Moran and T. Kastelle. 2013. Conceptualising “coupling” for sustainability
implementation in the industrial sector: a review of the field and projection of future research
opportunities. Journal of Cleaner Production, 2: 69–80.
11. Mansouryan, J. and B. Mohammadigolrang. 2007. Economic survey-social watershed projects in Iran,
case study: Khorasan Razavi Kama watershed. 6th National Conference of Agricultural Economics,
Mashhad (in Persian).
12. Mirjalili, M. 2012. Economic, social and cultural effects of watershed management and flood basins.
Proceedings of the 8th National Conference on Science and Watershed Engineering, Lorestan
University (in Persian).
13. Mohammadigolrang, B., J. Ghodoosi and M. Mashayehi. 2006. Economic evaluation of watershed
management operations carried out in the catchment dams, case studies: Jacobite martyr Torbat
Watershed Dam. Geographical Research Center Publications, 83: 93-110 (in Persian).
14. Navhegar, A., S. Mahmoodabadi and A. KHoorani. 2012. Watershed management plans implemented
in a watershed analysis Khvrstan due to drought conditions. Proceedings of the 8th National
Conference on Watershed Management Science and Engineering, University of Lorestan (in
Persian).
15. Newton, A., J. Icely, S. Cristina, A. Brito, A.C. Cardoso and F. Colijn. 2013. An overview of
ecological status, vulnerability and future perspectives of European large shallow, semi-enclosed
coastal systems, lagoons and transitional waters. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 140: 95–122.
16. Rooghani, M., S.M.R. Tabatabaee and S. Shadfar. 2010. Evaluation of watershed management
practices and introduces a new method of flood control structures. Watershed Science and
Engineering of Winter, 13: 10-1 (in Persian).
17. Saravanamuthu, K. and C. Lehman. 2013. Enhancing stakeholder interaction through environmental
risk accounts. Critical Perspectives on Accounting, 24(6): 410–437.
18. Volk, M., S. Liersch and G. Schmidt. 2009. Land use policy towards the implementation of the
European water framework directive? Lessons learned from water quality simulations in an
agricultural watershed, 26: 580–588.

30 / Watershed Engineering and Management

Technical Note

Volume 7, Issue 3, 2015

Socio-Economic evaluation of watershed mechanical projects in
Matesang Watershed-Nikshahr
1

Aliakbar Jamali*1 and Navab Raeesi2
Assistant Professor, Maybod Unit, Islamic Azad University, Iran and 2 MSc, Maybod Unit, Islamic Azad
University, Iran
Received: 29 October 2014

Accepted: 02 March 2015

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.
Key words: Befit cost ratio, Flood, Migration, Natural resources, Participatory
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