
 

  آبخیز جهان آباد تربت جامبر وضعیت اجتماعی واقتصادي حوزه  ارزیابی پخش سیالب
  

  1قاسمی آریان و علیرضا  1*، مهرنوش اسکندري تربقان1مسعود درخشی
   )پردیس آموزش( خراسان رضوي و منابع طبیعی آموزش کشاورزي تحقیقات و مدرسین مرکز1

  چکیده
در جهـت سـنجش و    يبه عنوان ابزار شرفتهیطرح ها و پروژه ها بوده که در جوامع پ یاز ارکان اساس کی یابیامروز بحث ارز

 يطـرح هـا  . رود یبه شمار مـ  اتیدر طرح آن عمل یطرح ها و برنامه ها با توجه به اهداف منظور شده قبل ياثر گذار زانیم
و اثـرات   ییایـ الخصوص با توجه به اهداف چند منظور گسترده جغراف ینبوده، عل یقاعده مثتثن نیهم بالطبع از ا يزداریآبخ
تاکنون متأسفانه اثرات طـرح هـا   . دست نییو چه در خارج از حوزه و پا) زهایحوزه آبخ(طرح چه در حوزه عمل  نیا یطیمح

اهـداف مشـخص مـورد     رنـده یدر برگ یمهم و اساس يا توجه به پارامترهاب یبه شکل هدفمند و کم يزداریآبخ يو پروژه ها
عملیـات اجرایـی آبخیـزداري و     یابیـ وضعیت اجتمـاعی واقتصـادي ارز   قیتحق نیهدف از ا. است دهیواقع نگرد قیدق یابیارز

نشـان داد آب چاههـا در نتیجـه اجـراي      جینتـا . جهان آباد تربت جـام بـود   زیدر محدوده مطالعاتی حوزه آبخ البیکنترل س
با توجه بـه  . متر کاهش پیدا کرده است 1متر به  2/1و به طور میانگین افت سالیانه از  افتهی شیافزافعالیتهاي پخش سیالب 

میـزان افـزایش   . تغییر منفی گرایش مراتع این محدوده هیچگونه افزایش درآمدي براي دامداران منطقه حاصل نشـده اسـت  
کنترل فرسـایش و رسـوب و سـیالب انجـام شـده       اته هاي زراعی حفاظت شده از سیالب که در باالدست آنها عملیمحدود

 يروسـتاها  ينبـودن آن بـرا   ریبـه جهـت در مسـ    البیاز س یپروژه بر کاهش خسارت ناش ياجرا نیهمچن. بود زیاست ناچ
ستقیم تاثیري در ایجـاد درآمـد بـراي مـردم منطقـه      اجراي پروژه پخش سیالب به طور م. دست موثر نبود نییباالدست و پا
اما با افزایش ذخیره نزوالت موجبات افزایش منابع آبی زیرزمینی شده و در طی سالهاي آبگیري تاثیراتی قابـل  . نداشته است

 نیمـد انجام شده در حـوزه و مصـاحبه بـا معت    ییصحرا قاتیمطالعات و تحق. توجه در افزایش منابع آبی منطقه داشته است
روستاهاي جنگاه و رحیم آباد از مهاجرت فصلی برخـوردار   جمعیتسالهاي اجراي پروژه  یمنطقه، نشان داد که در ط یمحل

حاصـل از محاسـبات در بخـش     جینتا. بوده و نتایج سرشماري دهه اخیر نشان دهنده افزایش جمعیت هر دو ورستا می باشد
حـدود   یکینمکـا  اتیـ عمل دیـ عمـر مف  انیـ درآمد قابل استحصال در پا زانیم نشان داد که زیپروژه ن ياجرا ياقتصاد هیتوج
در مجمـوع  . پروژه پخـش سـیالب نمـی باشـد     ياقتصاد هیدر توج یقابل قبول جهیبرآورد شده است که رقم مذکور، نت 84/0

نزوالت و نفوذ روانـاب در   رهیذخ شیافزا: دست، عبارت بودند از نییپروژه پخش سیالب در پا ياز اجرا یاثرات ناش نیمهمتر
کـاهش   ،يو باغـدار  يکشاورز اتیآب چاهها جهت انجام عمل یدب شیافزا جهیو در نت یکیمختلف مکان يپروژه ها ياثر اجرا

در اثر  البیاز س یدست حوزه و جلوگیري از عریض شدن بستر رودخانه، کاهش تقریبی خطرات ناش نییرسوب در پا زانیم
دسـت در اثـر    نییمنطقه در پا ستمیو اکوس یکیاکولوژ طیبهبود شرا تایآن و نها یدست حوزه و خروج نیینفوذ رواناب در پا

  .یکیمکان اتیعمل ياز اجرا یناش ینیرزمیآب ز يباال آمدن سطح سفره ها زینفوذ رواناب و ن شیافزا
  اقتصادي –پخش سیالب، جهان آباد تربت جام، مهاجرت روستائیان، مطالعه اجتماعی  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
یا دائمی به نحوي که ) طغیانی(هرگونه عملیات مکانیکی مبنی بر تمرکز و گستراندن آب هاي غیر متمرکز و فعال موقتی 

بتواند در بهبود وضع آب و خاك، پوشش گیاهی، زراعت، وضعیت اجتماعی و اقتصادي منطقه و غیره نقش داشته باشد 
از نظر اجتماعی مشارکت مردم با توجه به سادگی طرح هاي پخش سیالب و ). 1374کوثر،(پخش سیالب نامیده می شود 

اجراي پخش سیالب سبب افزایش سطح زیر کشت کشاورزي، باغداري و . اثرات سریع آن بسیار حائز اهمیت می باشد
با ). 1387ه و همکاران، قاسمی(افزایش تعداد دام در منطقه شده و در نتیجه باعث افزایش میزان تولید و اشتغال می گردد 

مهار . مهار سیالب و نفوذ دادن آن در سطح مراتع می توان پوشش گیاهی منطقه را بهبود بخشید و تولید علوفه را باال برد
چنانچه مرتعی که از استعداد کافی براي تولید علوفه . سیالب براي مرتع داران و دامداران محلی بسیار سود آور است

درصد  1000تا  300انجام عملیات گسترش سیالب، یکبار یا بیشتر آبیاري شود، تولید علوفه به میزان  برخوردار باشد با
نشان داد که ) 1387سعادتی،(ارزیابی اقتصادي اجتماعی پخش سیالب تسوج ). 1387قاسمیه و همکاران، (افزایش می یابد 

قبل از اجراي طرح، . و احیاي قنوات گردیدطرح پخش سیالب در اراضی پایین دست، موجب افزایش سطح زیر کشت 
طوري که اکثر مردم براي . روستاهاي منطقه در وضعیت بسیار نامناسب و مردم منطقه با مشکالت فراوانی مواجهه بودند

در حالیکه پس از اجراي طرح، چهره . گذران زندگی و تامین معاش حتی در حد بسیار اندك مجبور به مهاجرت شدند
طقه کامال دگرگون شد و سطح زیر کشت در پایین دست عرصه آبخوان افزایش یافت و اشتغال زایی و به روستاهاي من

  ).   1387سعادتی،(دنبال آن افزایش درآمد در منطقه ایجاد شد 
پروژه کل با آنالیز اقتصادي فعالیتهاي آبخیزداري در حوزه فاکوت هند، نـسبت فایـده بـه هزینـه) 1993(دیانی و همکاران 

کامالً مقرون به بررسی این محققـین نـشان داد کـه انجـام ایـن پـروژه ازنظـراقتـصادي. محاسبه نمودند 1/93را برابربا 
چین که با محوریـت مفـاهیم و شـیوه  1998نتایج حاصل از مقاالت تحقیقی در کنفرانس سال . صرفه می باشد

مسائل مهمی که توسعه اقتصادي آبخیزها و افزایش درآمد آبخیزنـشینان، از آبخیزداري جامع برگزار گردید نشان دادهـاي
اجرایـی  -مطالعـات فـاز تـوجیهی(است که موفقیت یا شکست عملیات آبخیزداري در گرو توجه و بکارگیري آنها است 

دیریت انجـام گرفتـه دردو با ارزیابی اقتصادي م) 1998(هورنگ و همکاران ). 1372سدهاي چهارگانه گناباد، آبخیـزداري
سال از اتمام عملیات آبخیزداري آن گذشـته نـسبت  6نتیجه گرفتند در حوزه اي که حـوزه آبخیـز در کـشور تـایوان، 

بود  2/1سال از اتمام پروژه گذشته بود، نسبت فایده به هزینه  15بود لیکن در حوزه اي که 65/0فایـده بـه هزینـه برابـر 
  ).1998مکاران، هورنگ و ه(

ساکنین جتمـاعی ا بیان نمود که اجـراي طـرح آبخوانـداري آب باریـک بـم بـر وضـعیت اقتـصادي) 1376(بنی اسدي 
به سـزایی در میلیون متر مکعب به سفره آب زیر زمینـی تـاثیر 1/141تزریق . منطقه داراي اثرات مثبت فراوانی بود

). 1376بنی اسدي،(هکتـار سـطح زیـر کـشت را افـزایش داد 500ي منطقـه داشـت و افـزایش آبـدهی قنـوات و چاههـا
 با ارزیابی اثرات اقتصادي طرحهاي آبخیزداري درحوزه آبخیز حبله رود، با درنظر گرفتن عمـر) 1376(شمس 15مفید 

مشارکتی ودولتی ـت اجـرا بـه روشدرصد، مقدار فایده به هزینـه دردو حال 18سال براي طرح و درنظر گرفتن نرخ تنزیل 
با ارزیابی اثرات اقتصادي ـ اجتماعی ) 1381(صالحی ). 1376شمس،( بدست آورده است 4/87و  7/65را به ترتیب برابر 

اصفهان، نرخ بازده داخلی این طرحها را با در نظر گرفتن حداقل و طرحهاي پخش سیالب و تغذیه مصنوعی در استان
با بررسی و ارزیابی ) 1383(بروشکه . درصد تعیین نمود 36و18کشاورزي به ترتیب حاصل از فعالیتهايحداکثر درآمدهاي 

خاك در استان آذربایجان غربی نتیجه گرفت که نسبت اقتصادي عملیات سازه اي و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و
در تحقیقی با ) 1384(باقریان کالت . بود 2/3ن مورد سازه هاي نویو در 8/3فایده به هزینۀ متوسط کل فعالیت سنتی



 

کاخک، راندمان و عملکرد اجراي پروژه را در مجموع عنوان بررسی و ارزیابی عملکرد فنی طرح آبخیزداري حوزه آبخیز
باقریان (درصد تعیین نمود  77عملیات بیولوژیکی اجرا شده در حوزه را حدود وي میزان موفقیت. خوب ارزیابی نمود

کاخک، با در با بررسی راندمان اقتصادي عملیات بیولوژیکی طرح آبخیزداري) 1385(انگشتري و همکاران). 1384الت،ک
محاسبه نمود و نسبت منفعت درصد75/14سال براي پروژه، نرخ بازده داخلی پروژه بیولوژیکی را  10نظر گرفتن عمر مفید 

انگشتري و (تعیین نموده اند 10/3و 37/1فر و ده درصد به ترتیب به هزینه پروژه بیولوژیکی را در نرخهاي تنزیل ص
  ).1385همکاران، 

  مواد و روش
درخشی، (سازمان نقشه برداري کشور انجام گردید  1:  50000از نقشه هاي توپوگرافی با مقیاس  با استفاده این مطالعه

 قرار زیرحوزه تیمنک و آباد موسی آبخیز حوزه خروجی و آباد جهان روستاي جنوب در آباد جهان سیالب پخش. )2006
در داخل حوزه اکثر . می باشد کیلومتر 22 آباد جهان ارتباطی آسفالته جاده طریق از جام تربت تا آن فاصله ).1نقشه (دارد 

 و هکتار 300 سیالب پخش عملیات منطقه مساحت. آمده است 2ها در نقشه جاده ها آسفالت می باشد که موقعیت آن
 سیالب منطقه پخش شیب متوسط .)3نقشه (میباشد متر 1040 ،1010 ریا به ترتیبد سطح از آن حداکثر ارتفاع حداقل و

کیلومتر مربع در حوزه  56/499حوزه آبخیز باال دست پخش سیالب جهان آباد با مساحتی در حدود . باشد می درصد 2
حوزه این . ربت جام استان خراسان رضوي واقع شده استآبخیز کویر مرکزي و از نظر سیاسی در محدوده شهرستان ت

مختصات جغرافیایی محدوده مطالعه بر اساس طول و  جنوب قرارگرفته و –با جهت شمال یبصورت یک حوزه هیدرولوژیک
  . باشد می 23/3959537تا 23/3925704و  64/841533تا  03/812121بترتیب   UTMعرض جغرافیایی در سیستم

  و مساحت حوزهمحیط  -1جدول 
 نوع  )کیلومتر( محیط  )کیلومتر مربع( مساحت نام حوزه

 هیدرولوژیک  90/117  56/499 جهان آباد

   
  آبادیها و راههاي دسترسی به حوزه جهان آباد - 2نقشه                             موقعیت حوزه در شهرستان و استان  - 1نقشه 



 

  

       
  نقشه پایه حوزه آبخیز جهان آباد  - 4نقشه             هیدرومتري تیمنک نسبت به حوزه و عرصه پخشموقعیت ایستگاه  - 3نقشه 

  
  

ارزیابی عملیات اجرایی آبخیزداري و کنترل سیالب در محدوده مطالعاتی  وضعیت اجتماعی واقتصادي تحقیق از اینهدف 
ترل سیل گیري و کاهش سیل خیزي، تأمین و استحصال آب عالوه بر موارد مذکور کن. بود حوزه آبخیز جهان آباد تربت جام

  .آشامیدنی آبادیها وشهرخور و ایجاد فرصتهاي شغلی از دیگر اهداف این طرح بوده است

  نتایج و بحث 
  جمع آوري و بررسی نقشه هاي جدید تقسیمات کشوري و موقعیت نسبی محدوده مطالعاتی -1

از نظر تقسیمات کشوري محدوده پخش سیالب جهان آباد در دهستان جام رود و در بخش مرکزي شهرستان تربت جام از 
از نظر موقعیت نسبی محدوده پخش سیالب در جنوب حوزه آبخیز جهان آباد ودر . استان خراسان رضوي واقع شده است

 5بجز روستاي جهان آباد تا فاصله . تار واقع شده استهک 550حاشیه شرقی وجنوبی روستاي جهان آباد به وسعت حدود 
  . کیلومتري این محدوده هیچگونه سکونت گاهی قرار ندارد

  بررسی ومقایسه نقشه هاي قبل و فعلی سامان عرفی در محدوده  مورد مطالعه -2
انجام شده  1377طبق بررسی هاي به عمل آمده در مطالعات مربوط به پخش سیالب حوزه جهان آباد که در سال 

هیچگونه سامان عرفی تعیین نشده و در حال حاضر این محدوده به دلیل اجراي پروژه پخش سیالب در اختیار اداره منابع 
نزدیکترین ). 1377جام، تربتشهرستانآبادجهانحوزهسیالبو مهارپیشگیريطرح(طبیعی و آبخیزداري قرار دارد 
روستاي جهان آباد، در شمال روستاي تیمنک علیا و سفلی ودر جنوب روستاهاي جنگاه و روستاها به این محدوده در غرب 

  .چاه هاي عمیق این دو روستا بیشترین بهره را از اجراي پروژه پخش سیالب می برند. رحیم آباد می باشد



 

  جمع آوري وبررسی نقشه هاي موجود انفال و مستثنیات و ممیزي مرتع -3
شه سامانهاي عرفی در دو زمان مطالعات و ارزیابی، ضرورت دارد که نقشه سامان عرفی حوزه جهت بررسی تغییرات نق

هکتار جزو منابع ملی  550لیکن در حال حاضر محدوده مورد مطالعه به وسعت تقریبی . مجددا در زمان ارزیابی تهیه گردد
میزي مرتع در آن صورت نگرفته و فاقد مستثنیات ودر اختیار اداره منابع طبیعی شهرستان تربت جام قرار دارد وتا کنون م

  . ویا هر گونه عارضه طبیعی و غیر طبیعی دیگري بجز پشته هاي پخش سیالب می باشد
  ارزیابی هزینه مطالعات،اجرا، نگهداري ومیزان مشارکت مردمی -4

العات بخش اقتصادي به صورت امانی انجام شد وفاقد مط 1376مطالعات محدوده پخش سیالب جهان آباد در سال 
در این محدوده . میلیون ریال انجام شده است 200این پروژه از محل اعتبارات استانی با هزینه بالغ بر . واجتماعی می باشد

ضمن اینکه به منظور . هکتار اجرا شده است 550هزار متر مکعب در وسعت تقریبی  332000پشته خاکی با حجم  6حدود 
میلیون  600تر سیالب وآورد رودخانه یک بند خاکی نیز در باالدست پروژه با هزینه حدود  کنترل و جمع آوري مطلوب

قابل ذکر است که جهت احداث پروژه هیچگونه مشارکت مردمی به صورت مالی ویا کارگري وجود . ریال احداث شده است
کمک مالی و نیز خود یاري از طرف  لذا هیچگونه. مردم از نظر اقتصادي توان مشارکت مالی نداشته اند. نداشته است

ساکنین اطراف در اجراي پروژه ها صورت نگرفته است و بنابراین هزینه اي براي بخش مشارکت پذیري پروژه ها لحاظ 
  .نمیگردد

  )ریال(حجم عملیات کار شده و اعتبارات هزینه شده پخش سیالب جهان آباد -1جدول 

 نوع عملیات ردیف
سال 
 اجرا

 )ریال)(1389(رات هزینه شده به قیمت فعلیاعتبا حجم کار

 1015000000 متر مکعب   2380 1376 اجراي سنگ ومالت 1
 4010000000 متر مکعب  332000 1376 اجراي پشته ها  2

 اداره منابع طبیعی و آبخیزداري تربت جام: منبع*
  
ارزیابی میزان مشارکت پذیري مردم در انواع اقدامات اجرایی -5

بررسی هاي انجام شده در محدوده پخش سیالب جهان آباد از سوي مردم محلی وروستانشینان اطراف پروژه و و طبق 
صاحبان چاه هاي عمیق پایین دست هیچگونه مشارکت مالی وکارگري انجام نگرفته است ولذا هیچگونه هزینه اي اعمال 

  .نمی شود
  ر طول سالدامداري د -ارزیابی میزان افزایش درآمد کشاورزي - 6

در این منطقه عملیات آبخوان داري . افزایش تولیدات کشاورزي ودامداري روستانشینان به عوامل متعددي وابسته است
انجام شده ولذا الزم است در بخش زراعت ودامداري پارامترهاي مختلفی بررسی و نتایج حاصل از آن در بخش افزایش یا 

.که شامل موارد زیر است گرفتکاهش درآمد ساکنین مورد بررسی قرار 
  میزان افزایش آب چاهها در نتیجه اجراي فعالیتهاي پخش سیالب - 1- 6

میلیون متر مکعب آب در منابع آب زیر  830/3تا کنون بالغ بر  1376طبق گزارش هیدرولوژي پخش سیالب طی سالهاي 
آبی منطقه جلوگیري کرده و به طور میانگین  زمینی محدوده پایین دست نفوذ داده شده که تا حدي از کاهش افت منابع

  . شده استارزش این میزان آب محاسبه . متر کاهش پیدا کرده است 1متر به  2/1افت سالیانه از 



 

میزان افزایش محدوده هاي زراعی حفاظت شده از سیالب که در باالدست آنها عملیات کنترل فرسایش  - 2- 6
  . و رسوب و سیالب انجام شده است

ین زمینه با توجه به مطالعات انجام گرفته هیچگونه اراضی زراعی حفاظت شده در حاشیه بستر مسیل اضافه نشده و لذا  در ا
  .اجراي پروژه تاثیري در این زمینه نداشته است

  میزان افزایش تولید علوفه در مرتع  -3- 6
که بسیاري از  دادارزیابی مطالعات پوشش گیاهی در رابطه با افزایش ویا کاهش میزان علوفه در  منطقه مورد مطالعه نشان 

گونه هاي خوشخوراك مراتع این منطقه جاي خود را به بوته ها ویا درختان غیر قابل استفاده براي دام از قبیل گز، لیسیوم 
ییر منفی گرایش مراتع این محدوده هیچگونه افزایش درآمدي براي دامداران منطقه حاصل لذا با توجه به تغ. وغیره داده اند

  . اند نشده و از این نظر حتی دامداران بخشی از مراتع خود را به نوعی با کاهش علوفه دهی مواجه دیده
ر نتیجه اجراي پروژه محاسبه به دلیل عدم مشخص بودن بهره برداران پایین دست نمی توان درآمد سرانه خانوار آنها را د

هاي بعدي درآمد  اما بیشترین تاثیر اجراي پروژه در رابطه با افزایش منابع آبی زیر زمینی منطقه می باشدکه در بخش. نمود
  .شده استحاصل از آن محاسبه 

  ارزیابی و مقایسه میزان کاهش خسارات مالی سالیانه سیالب - 7
خسارات مالی سیل به لحاظ تناوب زیاد وقوع از یک سو و گسترش وسیع آن از سوي دیگر در مرتبه باالتري نسبت به سایر 

به عبارت دیگر در صورت نبود فعالیتهاي انسانی در حوزه عمل پدیده هاي . بالیاي طبیعی از جمله زلزله قرار می گیرد
ی توان گفت وقوع پدیده هاي طبیعی بزرگ نیز، منجر به ظهور بالیاي طبیعی، نه تنها پدیده هاي طبیعی کوچک، حتی م

. این نکته در مورد سیل، به دلیل تمرکز نسبی فعالیتهاي اقتصادي مردم در حوزه حائز اهمیت است. طبیعی نخواهد شد
در حالی که واقعه . استضمناً باید توجه کرد که رابطه بین رخداد سیل و استفاده انسان از عرصه ها داراي ماهیت پویایی 

سیل می تواند به عنوان یک عامل معلوم در نظر گرفته شود، کاربرد عرصه هاي زراعی و مرتعی به صورت پویا در حال تغییر 
. کند توان گفت که خسارت سیل دائماً با زمان و نوع فعالیتها و اقدامات مردم منطقه تغییر می لذا می. است

رات سیالب در منطقه الزم است سابقه سیل خیزي و میزان خسارات جانی و مالی سیالب در به منظور بررسی میزان خسا
طبق مطالعات میدانی انجام شده در حوزه و اخذ اطالعات الزم در رابطه با سوابق . حوزه طی سالهاي قبل توضیح داده شود

لهاي گذشته و باالخص در سالهاي خسارات سیل مشخص گردید که حوزه جهان آباد یک حوزه سیل خیز بوده و طی سا
بسیاري از پشته  1389تا جایی که در سیالب سال . سیالبهاي خطرناکی در حوزه اتفاق افتاده است1389و 1377،1380

در واقع سیالب رودخانه اي که از باالدست حوزه . اند هاي پروژه پخش سیالب از بین رفته ویا دچار خسارات زیادي شده
. ه پایین دست سرازیر می شود در باالدست روستاي جهان آباد به داخل پخش سیالب منحرف می شودآبخیز جهان آباد ب

لذا مسیر اصلی رودخانه از قسمت شرق روستاي جهان آباد وغرب روستاي جنگاه بوده و با انحراف آب به داخل بند خاکی و 
ب هاي واقع شده در این محدوده عمدتا شامل بنابراین خسارت سیال. پخش سیالب بخشی از آب رودخانه منحرف می شود

در پایین دست نیز بستر رودخانه بسیار بزرگ بوده و تا . روستاهاي باالدست می شود که اجراي پروژه تاثیري در آن ندارد
عباس  13در این مسیر چاه هاي زراعی امغان و چاه شماره . کیلومتر فاصله دارد 15بستر اصلی رودخانه جام رود حدود 

  .متر فاصله دارند و سیالب خسارتی به آنها و مزارع وارد نمی سازد 500قصاب قرار گرفته که با بستر رودخانه حدود 
  تعیین میزان درآمد کل مستقیم وغیر مستقیم حوزه و افزایش درآمد سرانه خانواده-8

اري صورت گرفته در حوزه آبخیز، مربوط که بیشترین تاثیر اقتصادي پروژه هاي آبخیزد دادنتایج حاصل از این بررسی نشان 
در عین حال به منظور تعیین . به سطوحی است که از دسترس سیالب و رسوب فرسایش یافته باال دست در امان مانده اند



 

میزان افزایش منابع آبی پایین دست و تاثیرات آن  بودمیزان درآمد مستقیم وغیر مستقیم اجراي پروژه پخش سیالب الزم 
کیلومتري پایین دست پروژه پخش سیالب  5طبق بررسی هاي بعمل آمده در فاصله . یش محصوالت بررسی شوددر افزا
چاه عمیق متعلق به مالکین شهر تربت جام و روستاهاي رحیم آباد و جنگاه وجود دارد که تحت تاثیر پروژه قرار  12حدود 
توجه به نوع کشت در اراضی، راندمان آبیاري و نوع آن، میزان قیمت هر متر مکعب آب در منطقه مطالعاتی مذکور، با . دارند

تعیین شده و در  1388فراوانی آب و نیز استفاده از اطالعات موجود در سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي براي سال 
شده جدول ذیل، قیمت هر متر مکعب آب ومیزان ارزش منابع آب ذخیره . حجم نزوالت ذخیره شده ضرب گردیده است

. دهد در منطقه مطالعاتی مذکور را نشان می 1388طبق قیمت سال 
  
  

  )ریال(1388قیمت واحد آب ،میزان ذخیره آب وارزش حاصله طبق قیمت سال :-2جدول 

بازه زمانی


1100 )ریال(قیمت هر متر مکعب آب 
  حجم ذخیره پخش سیالب

 )میلیون متر مکعب(
384/6 

 830/3 )میلیون متر مکعب(حجم نفوذ آب 
 4210000000 )ریال(ارزش حاصله از نفوذ آب

  .استخراج شده از شرکت آب و فاضالب، جهاد کشاورزي و معتمدین محلی
  
  

می توان با توجه به حجم ذخیره آب در سالهاي گذشته و قیمت آن در همان سال ارزش کل منابع آبی ذخیره شده در 
فایده و به دلیل عدم وجود هزینه –اما جهت محاسبه هزینه . همان سال را با توجه به قیمت منطقه اي آب به دست آورد
طبق اطالعات جدول فوق با توجه به . ه نرخ روز محاسبه گرددهاي اجرایی در همان سال بایستی قیمت آب ذخیره شده ب

برابر با  1388تا سال  1376میلیون متر مکعب ارزش حاصل از ذخیره منابع آبی ذخیره شده از سال  830/3ذخیره 
. ریال می باشد 4210000000

  ارزیابی میزان اشتغال زایی و درآمد زایی به تناسب وضعیت معاش -9
، عمده آب رودخانه تیمنک به داخل بند خاکی منحرف شده ولذا پخش سیالب از 1380از سال هر خانوار ساکن در حوزه 

بنابراین طبق مطالعات انجام شده به دلیل سختی جنس زمین . هیچگونه ذخیره آبی نداشته است 1388تا سال  1381سال 
اجراي پروژه پخش سیالب به طور . شود عمده آب تبخیر میمحل احداث بند خاکی ذخیره نزوالت به حداقل رسیده و

اما با افزایش ذخیره نزوالت موجبات افزایش منابع آبی . مستقیم تاثیري در ایجاد درآمد براي مردم منطقه نداشته است
ین با توجه به بنابرا. زیرزمینی شده و در طی سالهاي آبگیري تاثیراتی قابل توجه در افزایش منابع آبی منطقه داشته است

ذخیره نزوالت وجود داشته نمی توان میزان افزایش درآمد را در بین روستاهاي  1380تا  1377اینکه فقط طی سالهاي 
بلکه می توان با محاسبه میزان ذخیره نزوالت میزان ارزش افزوده حاصله را به صورت ریالی ذکر . پایین دست برآورد کرد

  .عنوان گردیدان ارزش افزوده کردکه در بخش هاي قبلی این میز



 

  ارزیابی میزان مهاجرت، روند تغییرات، مهاجرت معکوس در حوزه آبخیز -10
جهت ارزیابی و بررسی نقش اجراي پروژه پخش سیالب بر میزان مهاجرت ساکنین روستاها و نیز ارزیابی میزان تغییرات 

را در ) در زمان مطالعات(در زمان قبل از اجراي عملیات  مهاجرت ناشی از عملیات آبخیزداري، بایستی میزان نرخ مهاجرت
لیکن . اختیار داشته و نیز میزان مهاجرت ساکنین در زمان ارزیابی را نیز بدست آورده و با زمان مطالعات مقایسه نمود

ده است، لذا نمیتوان بدلیل اینکه در زمان مطالعه اولیه بحثی در مورد مهاجرت صورت نگرفته و آماري در این زمینه ارائه نش
. نقش عملیات آبخیزداري بر روي میزان مهاجرت ساکنین حوزه را ارزیابی نموده و میزان تغییرات مهاجرت را بررسی کرد

چاه  5الی  3دهند که هر کدام بیش از  ضمن اینکه بهره برداران چاههاي پایین دست را عمدتا بزرگ مالکانی تشکیل می
بنابراین نمی توان تاثیرات افزایش ذخیره . هاي جنگاه و رحیم آباد از آن بهره چندانی نمی برندعمیق داشته واهالی روستا

نزوالت بر روي میزان مهاجرت را بررسی ورابطه معناداراي پیدا کرد ولیکن در حین مطالعات و تحقیقات صحرایی انجام 
ید که در طی سالهاي اجراي پروژه تعداد جمعیت شده در حوزه و مصاحبه با معتمدین محلی منطقه، این نتیجه اخذ گرد

روستاهاي جنگاه و رحیم آباد از مهاجرت فصلی برخوردار بوده و نتایج سرشماري دهه اخیر نشان دهنده افزایش جمعیت 
به نحوي که روستاهاي جنگاه و رحیم آباد که در پایین دست پروژه قرار دارند میزان جمعیت آنها به . بودوستا رهر دو 

خانوار و  95و  170به  1385نفر جمعیت بوده که در سال   372و  748خانوار و  66و  136برابر با  1375ترتیب در سال 
اما در مجموع اجراي پروژه تاثیر چندانی بر روي افزایش ویا کاهش میزان . نفر جمعیت افزایش یافته است 466و  861

ق داشتن چاههاي زراعی این منطقه به چند نفر بزرگ مالک می باشد که عمده ترین علت این امر تعل.مهاجران نداشته است
.افزایش ویا کاهش منابع آبی چاهها تاثیري در مهاجرت آنها ندارد

  )B/C(ارزیابی نسبت سود به هزینه حوزه به تفکیک سامان عرفی -11
سود به هزینه عواید و هزینه هاي محدوده پخش سیالب جزء سامان عرفی هیچ روستایی نبوده و لذا در ارزیابی نسبت 

از آنجایی که احداث پروژه در یک سال انجام شده و به پایان رسیده است  .گرفتحاصله از اجراي پروژه مورد ارزیابی قرار 
بنابراین از طریق میزان . الزم است کلیه هزینه ها ودرآمد هاي حاصل از اجراي پروژه به نرخ واقعی سال جاري تبدیل گردید

محاسبه و نسبت سود )1388(جام احداث شده می توان هزینه تقریبی پروژه پخش سیالب را با توجه به نرخ سال جارياح
  .آن را محاسبه کرد)B/C(به هزینه

متر مکعب سنگ و  2380متر مکعب اجراي پشته خاکی وحدود  332000توجه به حجم پروژه احداث شده که بالغ بر 
از طرفی درآمد . ریال هزینه در بردارد 5025000000ساخت آن با قیمت هاي فعلی حدود مالت می باشد، مجموع عملیات 

هاي محلی واستعالم از  طبق بررسی. ناشی از ذخیره نزوالت نیز با توجه به قیمت فعلی هر متر مکعب آن محاسبه می شود
  .ریال می باشد 1100د سازمان هاي مرتبط ارزش اقتصادي هر متر مکعب آب ذخیره شده  در این منطقه حدو

بدین منظور . بخش ضرورت دارد که براي عملیات اجرا شده در منطقه پخش سیالب، توجیه اقتصادي صورت بگیرد ایندر 
و نیز درآمد کل ناشی از اجراي پروژه با ) Vc(بایستی هزینه صرف شده پروژه در طول عمر مفید آن و با احتساب نرخ بهره 

، توجیه اقتصادي براي پروژه پخش سیالب برآورد  Vbبا  Vc را تعیین کرده و سپس از تفاضل ) Vb(احتساب نرخ بهره
  : استفاده میگردد )1(گردد و بعبارتی دیگر جهت بررسی پارامتر توجیه اقتصادي از فرمول 

  )1(فرمول 
Vc VbV    

Vb : ارزش واقعی درآمد کسب شده  
Vc : ارزش واقعی مبلغ هزینه شده یا مبلغ فعلی  



 

V :تفاضل درآمدهاي اخذ شده با هزینه هاي صرف شده در طول دوره عمر مفید پروژه ها.  
 )B/C(همچنین در ادامه نسبت سود به هزینه . بزرگتر از صفر باشد، اجراي پروژه صرفه اقتصادي خواهد داشت Vاگر

  .هدجدول ذیل، نحوه محاسبه و انجام مراحل فوق را نشان مید. گردیدبراي کل پروژه محاسبه 
  

  تعیین توجیه اقتصادي پروژه پخش سیالب در حوزه مورد مطالعه - 3جدول  
  B/Cنسبت

 )درآمد به هزینه(
V )ریال( Vb )ریال( Vc )نوع عملیات )ریال 

 )پشته وسنگ ومالت( احداث پخش سیالب 5025000000 4210000000 -815000000 84/0
  

دهند که میزان درآمد قابل استحصال در پایان  اجراي پروژه نشان مینتایج حاصل از محاسبات در بخش توجیه اقتصادي 
برآورد شده است که رقم مذکور، نتیجه قابل قبولی در توجیه اقتصادي پروژه پخش  84/0عمر مفید عملیات مکانیکی حدود 

  .سیالب نمی باشد
  

  ارزیابی تبعات منفی اقدامات اجرایی در حوزه -12
منفی نیز از خود به جاي بگذاردکه با توجه به بررسی هاي انجام گرفته در رابطه با اجراي پروژه هر پروژه ممکن است آثار 

.پخش سیالب جهان آباد نیز وجود دارد
بسیاري از روستاهاي پایین دست از جمله رحیم آباد، جنگاه وغیره که قبال به طور طبیعی از آورد رودخانه وسیالب  )1

استفاده می کردند، قادر به استفاده از سیالب ها نبوده و لذا انحراف مسیر آب به حاصله جهت کشت محصوالت زراعی 
  .داخل پخش سیالب از منافع آنها کاسته است

اجراي بند خاکی باعث شده تا از ورود آب کافی به داخل عرصه پخش سیالب جلوگیري شود ولذا قسمت عمده آب  )2
تاکنون  1380به نحوي که از سال . خل بند با تبخیر مواجه شودذخیره شده به دلیل جنس سخت و غیر قابل نفوذ دا

  .تعداد دفعات آبگیري عرصه پخش سیالب بسیار محدود وکارایی خود را از دست داده است
 ارزیابی تاثیرات پروژه اجرایی در پایین دست حوزه -13

می توان به بهره وري از آبهاي سرگردان، از آن جمله . ایستگاه هاي پخش سیالب با اهداف متفاوتی راه اندازي شده اند
جبران افت آبهاي زیر زمینی، افزایش منابع آب در پائین دست و توسعه اراضی کشاورزي اشاره نمود که بررسی میزان 

بررسی تغییرات سطح سفره آبهاي زیر زمینی اراضی . باشد حصول به این نتایج از اهم فعالیتهاي مورد نیاز براي ارزیابی می
که میزان افت آب نسبت به مدت مشابه سالهاي  دادئین دست با استفاده از نقشه هاي پیزومتري چاههاي منطقه نشان پا

  .متر در سال کاهش پیدا کرده است 1متر در سال به  2/1قبل تا حدي کاهش نشان داده و از 
  :تند ازدر مجموع مهمترین اثرات ناشی از اجراي پروژه پخش سیالب در پایین دست، عبار

افزایش ذخیره نزوالت و نفوذ رواناب در اثر اجراي پروژه هاي مختلف مکانیکی و در نتیجه افزایش دبی آب چاهها  - الف
  جهت انجام عملیات کشاورزي و باغداري 

  .کاهش میزان رسوب در پایین دست حوزه و جلوگیري از عریض شدن بستر رودخانه -ب
  .سیالب در اثر نفوذ رواناب در پایین دست حوزه و خروجی آنکاهش تقریبی خطرات ناشی از  -ج



 

بهبود شرایط اکولوژیکی و اکوسیستم منطقه در پایین دست در اثر افزایش نفوذ رواناب و نیز باال آمدن سطح سفره هاي  -د
  .آب زیرزمینی ناشی از اجراي عملیات مکانیکی

  

  پیشنهادات
به عدم وجود نقشه توپوگرافی محدوده پخش سیالب، تخریب بیشتر پشته هاي پخـش، ظرفیـت کـم دروازه هـا      توجهبا  -1

جهت عبور سیالب، تراز نامناسب کف سرریز، ارتفاع آزاد کم پشته ها، عرض کم تـاج پشـته هـاي پخـش، نشسـت رسـوبات       
گـردد محـدوده پخـش سـیالب و یـا اراضـی        ریزدانه در شبکه پخش سیالب و در نتیجه کاهش نفوذپذیري آن پیشنهاد می

  .پایین دست آن نقشه برداري و یک سیستم پخش سیالب جدید با رعایت اصول فنی طراحی گردد
با توجه به طراحی نامناسب سیستم تقسیم آب در محل آبگیـري بنـد خـاکی از رودخانـه پیشـنهاد مـی گـردد طراحـی          -2

بـه سـمت شـبکه    ) متناسب با ظرفیت شبکه پخـش سـیالب  (ی هاي کم سیستم تقسیم آب به گونه اي طراحی گردد که دب
  .پخش منحرف شود و دبی هاي زیاد و مازاد بر نیاز شبکه پخش به بند خاکی هدایت گردد

با توجه به نفوذپذیري کم مخزن بند خاکی پیشنهاد می گردد که لوله آبگیر بند خاکی همیشه باز باشد تا پس از خاتمـه   -3
ده در مسیر آبراهه اصلی جریان یابد و وارد سیستم پخش سیالب شده و باعث تغذیه سفره آب زیرزمینی سیل آب ذخیره ش

  .گردد
اجرایی آبخیزداري حوزه باالدست پخش سیالب با هدف کنترل رسوب جهت افزایش عمر مفید پخش  -مطالعات تفصیلی-4

  . انجام گرددسیالب 
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