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  چکیده
اجتماعی پروژه پخش سیالب کاشمر از دید روستائیان ساکن در منطقه طرح مورد  -اقتصاديدر این تحقیق، برخی از اثرات 

منطقه مورد پژوهش در محدوده طرح پخش سیالب برآبخوان بهاریه در شهرستان کاشمر در استان . بررسی قرار گرفته است
ین تحقیق شامل سرپرستان جامعه نمونه ا. کیلومتري شهر کاشمر واقع شده است 15 فاصله خراسان رضوي می باشد که در

بصورت تصادفی ) بهاریه و جوردوي(خانوار روستایی می باشند که از میان ساکنین دو روستاي واقع در حاشیه این طرح  80
در این تحقیق داده هاي پژوهش در قالب پرسشنامه ساختار یافته اي تهیه شد و پاسخ سواالت مورد تحلیل . انتخاب شدند

براي . سنجش روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان اجتماعی و مهندسین منابع آب استفاده شدهبمنظور . قرار گرفت
براي تحلیل داد هاي آماري . درصد بدست آمد 92سنجش پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 

نشان داد که ارزیابی ساکنین روستاهاي  یافته هاي تحقیق. این پژوهش از روشهاي آماري توصیفی استفاده شده است
نتایج این تحقیق نشان داد که از . همجوار از اجراي اثر طرح آبخوانداري در منطقه در کنترل سیل در مجموع مثبت است

درصد پاسخگویان اجراي طرح پخش سیالب برآبخوان در منطقه در زمینه کنترل و جلوگیري از خسارات سیل به  80نظر 
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  مقدمه 
رشد جمعیت و استفاده روزافزون آب در بخشهاي کشاورزي، صنعت و شرب در دهه هاي اخیر موجب بروز کمبود شدید آب 

بحران آب در اغلب مناطق کشور، لزوم اجراي طرحهاي مختلـف استحصـال   . در اغلب کشورها و از جمله کشور ما شده است
ددي در حوزه هاي آبخیز کشور توسط جهاد کشـاورزي بـه اجـرا    طی سالهاي گذشته پروژه هاي متع. آب را توجیه می نماید

گذاشته شده است که هدف اساسی آن ها ایجاد تغییرات مثبت و زمینه هاي مناسب براي توسـعه اقتصـادي اجتمـاعی ایـن     
  . نواحی بوده است
ز نظـر کنتـرل سـیل و    اهمیـت خاصـی ا   پروژه پخش سیالب کاشمربیولوژیکی آبخیزداري انجام شده در  و عملیات مکانیکی

مهمتـرین اهـداف اجـراي     .منطقه دارا اسـت سفره آب زیرزمینی ، کاهش رواناب و تغذیه مراتع یت،بهبود وضعخاكفرسایش 
این پروژه شامل مهار سیالب و رواناب و کاهش مخاطرات جانی و مالی آن، تغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیرزمینی، اصـالح  

ایـن پـروژه   اجـراي  جهت . گیاهی و ایجاد پوشش مشجر در عرصه پخش سیالب می باشد و بهبود بافت خاك، بهبود پوشش
براي آنکه بتوان در خصوص راندمان اجراي این پروژه به درستی قضاوت نمـود الزم  . صرف شده استزیادي نسبتاً هاي  هزینه

  .مدنظر قرار گیرد است عالوه به پرداختن به جنبه هاي اقتصادي و فنی پروژه، اثرات اجتماعی طرح نیز
لذا زمانی می توان در مورد راندمان و اثر بخشی این گونه پروژه ها  قضاوت صحیحی داشت که بتوان عالوه بر ارزیـابی فنـی،   

تجربه ثابت کرده است چنانچه اینگونه پـروژه  . آن را با در نظر گرفتن شاخصهاي اقتصادي اجتماعی  نیز موردارزیابی قرار داد
ت مثبت اجتماعی باشند و تاثیر مطلوبی در نگرش مردم و نیز درآمد و اشتغالزایی ساکنین حـوزه آبخیـز نداشـته    ها فاقد اثرا

باشند بدیهی است که ساکنین حوزه ها انگیزه چندانی براي مشارکت در اجراي این پروژ ها نخواهند داشت و عمـال سـرمایه   
مقرون به صرفه نبوده و استهالك سـرمایه هـاي ملـی را بـدنبال خـواد      گذاري براي اجراي اینگونه پروژه ها از نظر اقتصادي 

داشت اما چنانچه این طرحها بنوعی در افزایش میزان اشتغال و درآمد آبخیز نشینان موثر باشند بـدیهی اسـت کـه مـردم از     
که اگـر اهـالی محـل در    کما اینکه تحقیقات انجام شده مبین این موضوع است . اجراي اینگونه طرحها استقبال خواهند نمود

اجراي طرح آبخیز مشارکت داشته باشند و در نگهداري و مراقبت از طرح همکاري کنند مقدار فایده به هزینه طرح بمراتـب  
  . باالتر از زمانی است که این کار به روش دولتی انجام شود

. }1383نقل از قدرتی، { سال را دارد  60سابقۀ بیش از آمریکا جهان و به ویژه در کشور در ارزیابی طرحهاي آبخیزداري 
. تحقیق جامعی را در زمینه علل موفقیت و شکست طرحهاي حفاظت خاك و آب انجام داده است  )1991(هادسون 

هایی  هاي مشاهده اي استوار بوده و نتیجه گرفته است پروژه تحقیقات او بر اساس تکمیل پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده
ضمنا دخالت . ساده بوده و قابل فهم براي مردم باشند و توان اجرائی آن توسط مردم وجود داشته باشد موفق هستند که

   .}9{ دادن مردم در تهیه و تدوین طرحها نیز مورد تاکید قرار گرفته است
منطقی  تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که طرح هاي آبخیزداري که در تطابق با افزایش رد) 1992(ساترلند 

هاي پائین دست و رفع مسائل اجتماعی و احیاء و  رصهعدمات اقتصادي به آبخیزنشینان و بهره برداران در ختولیدات و ارائه 
ه تطابق ذکر شده مستلزم عملکرد بوي معتقد است دستیابی . توسعه آبخیزها نباشد، نمی توانند طرحی موفق قلمداد شوند

ایستی در هر حوزه آبخیز با توجه به فرهنگ و سنت هاي آبخیزنشینان و نیازهاي بهره باشد که ب اقدامات انجام شده می
  .}10{ برداران به اجرا درآمده باشد

با انجام تحقیقی در زمینه عوامل موثر در موفقیت عملیات آبخیزداري در منطقه ماهاراشتراي ) 2002( دیانی سرخوت
استفاده از . قیت عملیات آبخیزداري منطقه سهم بسزایی ایفا می نمایدهندوستان نتیجه گرفت که چند عامل مهم در موف

هاي خصوصی از پروژه، مشارکت موثر  هاي الزم از سوي دولت و انجمن تکنیکهاي ساده و مناسب در ساخت سازه ها، حمایت



 

ان از طریق برگزاري مردم در تمامی مراحل اجراي پروژه، ارتقاء فرهنگ آبخیزداري و منابع طبیعی در بین آبخیزنشین
هاي آبخیزداري مشارکت مردمی مهمترین عوامل  هاي حمایتی دولت از پروژه آموزشهاي عمومی و همچنین سیاست

  .}8{ دهند الذکر را تشکیل می فوق
براي در این سال سازمان برنامه و بودجه . شروع شده است 1366هاي آبخیزداري عمالً از سال  در ایران ارزیابی عملکرد طرح

اولین بار ارزیابی عملکرد طرح آبخیزداري سفیدرود را مورد توجه قرار داده و با هدف دستیابی به علل اقتصادي و توجیه 
نتایج حاصل . الذکر را به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران سپرد هاي آبخیزداري در کشور، ارزیابی طرح فوق اجراي طرح

  .منتشر نشده استاز این تحقیق متاسفانه تاکنون 
بیابان که با اجراي طرح است،بیان داشته  "کوششی هماهنگ :ن زدایی با گسترش سیالببابیا"نشریه در  )1372( کوثر

به شبکه  میلیون متر مکعب سیالب 1/38با بازگشت . ه استو نمو گیاهان بومی فراهم شد مینه بهتري براي رشدزدائی ز
این طرح از نظر اقتصادي . استشده گریبایگان و زندگی ساکنان آن دگرگون  سیماي دشت ،1366تا  1361طی سالهاي
  .باشد از جنبه زیست محیطی درست و از نظر اجتماعی پذیرفته می توجیه پذیر،

هاي آبخیزداري در استان سیستان و  اقتصادي و اجتماعی و فنی فعالیت ارزیابی"در تحقیقی تحت عنوان  )1378( خوبفکر
فعالیت هاي آبخیزداري انجام شده را به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم مورد توجه قرار انجام از  دمایت مررض "بلوچستان

ن ایاز . اعالم داشته اند) اريدآبخیز(ها  مردم رضایت خویش را از این فعالیت درصد 100داده که در این طرح به طور کلی 
رضایت کم  درصد1/1متوسط و تنها  یتبه رضا درصد 7یت زیاد، به رضا درصد20به رضایت خیلی زیاد،  درصد68 /9میان 

  .خویش را اظهار نموده اند
، در استان )پخش سیالب و تغذیه مصنوعی(اجتماعی طرحهاي ابخیزداري  -در ارزشیابی اثرات اقتصادي  )1381( صالحی

ها با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر درآمدهاي حاصل از  اصفهان به این نتیجه رسیده است که نرخ بازده داخلی این طرح
  .اي بخش عمومی نرخ مطلوبی استدرصد بوده که براي طرحه 36و  18فعالیتهاي کشاورزي به ترتیب 

ضمن  "اثرات آبخوان کوهدشت بر وضعیت اقتصادي اجتماعی ساکنین حوزه"در بررسی خود تحت عنوان ) 1382( کرمی 
تاکید بر عامل آگاهی در میزان مشارکت و نگرش مثبت نسبت به اهمیت طرح و کارکرد آن در نگهداري وبهره برداري از 

وي همچنین یاد آور می . درصد مردم با مفاهیم و مصادیق آبخوانداري آشنا هستند 63.7ه است که آنها، به این نتیجه رسید
نتایج این تحقیق همچنین نشان داده . درصد مردم نقش آبخوانداري را در کاهش بروز سیل موثر می دانند 79.7شود که 
رصد مردم طرح آبخوان را خیلی زیاد مفید می د 64.4ه و ددرصد مردم از فعالیتهاي آبخوانداري راضی بو 56.4است که 

درصد مردم اجراي این طرح را در افزایش منابع آبی منطقه موثر   33.7این بررسی همچنین نشان داده است که . دانند
  .دانسته اند

استان چهار با ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداري در کنترل سیل در حوزه بارده واقع در شمال ). 1389(روغنی و همکاران 
  .ساله را کنترل نمایند 25محال و بختیاري نتیجه گرفتند این سازه ها قادر است سیالبهایی با دوره بازگشت 

بررسی اثرات اقتصادي و اجتماعی سازه هاي استحصال آب "با انجام تحقیقی تحت عنوان ) 1391(رضایی نوري و جهان تیغ
پروژه مورد تحقیق عواید و نتایج مثبت متعددي داشته و کنترل سیل یکی  نتیجه گرفتند که "باران در حوزه آبخیز سنیب

  .از نتایج آن می باشد
به طور کلی از پیشینه تحقیقات فوق می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که تحقیقات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و 

اقتصادي و فرهنگی  - گرفتن شرایط اجتماعی آب و خاك نشان داده است که اجراي طرحهاي منابع طبیعی بدون در نظر
لذا در این . موفقیت آمیز نبوده و دوام چندانی نخواهد داشت ناشی از انجام پروژه، اقتصادي -منطقه و نیز اثرات اجتماعی



 

رمایه راستا مجریان طرحها بایستی در کنار عوامل فنی به عوامل اجتماعی و اقتصادي اینگونه طرحها نیز توجه نمایند تا س
اجتماعی پروژه پخش  -از اینرو در تحقیق حاضر بخشی از اثرات ااقتصادي. گذاریهاي انجام شده در طرح به هدر نرود

سیالب کاشمر از دیدگاه بهره برداران پروژه مورد بحث قرار گرفته است تا ضمن بررسی اثرات طرح، بتوان رهنمودهاي الزم 
  .ارائه نمودرا براي اجراي طرحهاي مشابه در آینده 

  مواد و روشها

  ي اجراي طرح هاي عمومی منطقه ویژگی
کیلومتري  15ي  ي بهاریه در شمال شرق شهرستان کاشمر و در فاصله طرح پخش سیالب بر آبخوان کاشمر در منطقه

هاي  حوزه .کویر نمک واقع شده است  این منطقه بخشی از دشت کاشمر بوده و در حوزه. شادمهر قرار دارد - ي کاشمر جاده
منطقه مورد  از نظر ژئومورفولوژیکی در باالدست. باشد هکتار می 35000ي اجرایی داراي مساحت  آبخیز مشرف به عرصه

مولد رواناب و باشد که  میهکتار  23400حوزه آبخیز با مجموع مساحت  10شامل قرار دارد که  کوهستانی مناطق مطالعه،
به صورت نوار گسترده شرقی ) رسوبات دوران چهارم(اي  اراضی مخروط افکنه ،ن دستدر پایی و. باشند میدر منطقه سیالب 

مفید حدود  متر با تخلخل 200حدود  در ضخامت این رسوبات. باشند میسیالب هاي مناسب پخش  غربی قراردارد که محل
موقعیت . باشد از نوع نیمه خشک میبا استفاده از روش دومارتن، اقلیم منطقه . باشد درصد می 2- 4  و شیب عمومی درصد 10

  .ارائه گردیده است) 1(عرصه آبخوان کاشمر و راههاي دسترسی به منطقه در شکل 
 322آبخوانداري کاشمر در چهار فاز طراحی گردیده است که به ترتیب از سمت شرق به غرب فاز یک بنام بهاریه با   پروژه

 570هکتار و فاز چهار به نام سید مرتضی با  467ساحت، فاز سه بنام فجر با هکتار م 428هکتار وسعت، فاز دو بنام قدس با 
از این چهار فاز ، فاز سه و چهار به دلیل کمبود اعتبارات در حد عملیات خاکی و بخشی از . باشد هکتار مساحت می

ا در طول سالهاي گذشته لذ. ي آبگیر آنها تکمیل نشده است هاي سنگ و سیمان تکمیل شده است و تاکنون سازه دروازه
ي اصلی که در شبکه مدنظر بوده  صرفاً در حد کنترل روانابهاي سطحی باالدست خاکریزها عمل کرده است و از رودخانه

  .آبگیري نکرده است در این میان فاز یک و دو بصورت کامل اجرا شده و عملیات مکانیکی در آنها به انجام رسیده است

  زه آبخوان کاشمر و راههاي دسترسی به منطقهنقشه موقعیت حو -)1(شکل 



 

  نحوه اجراي تحقیق
از روش اسنادي براي ابعاد تئوریک و مفهومی ارزیابی . این تحقیق بر اساس روش هاي پیمایشی و اسنادي انجام شده است

طرح، چگونگی توزیع  اثرات طرح در منابع مربوط به موضوع بهره گرفته شد و از روش پیمایشی براي بررسی و ارزیابی اثرات
براي تعیین متغیرهاي تحقیق از مقاالت و گزارشات موجود از ارزیابیهاي . و روابط متغیرهاي تحقیق استفاده گردید

متغیر براي  28طرحهاي آبخیزداري و آبخوانداري و نیز از نظر کارشناسان مرتبط با این طرح  بهره گرفته شد و نهایتا 
و ) سوال 7(عالوه براین متغیرهاي دیگري در خصوص مشخصات عمومی روستاها . تهیه گردیدارزیابی اثرات طرح آبخوان 

بنا براین با این توصیف پرسشنامه اي متشکل از . نیز بکار گرفته شده است) سوال 15(نیزمشخصات دموگرافیک پاسخگویان 
ات دموگرافیک روستائیان حاشیه مشخص -2مشخصات محیطی روستاهاي واقع در حاشیه طرح  - 1: بخش و تحت عنوان 3

جامعه آماري تحقیق شامل . سوال تهیه گردید 25ارزیابی اثرات طرح از دید روستائیان در قالب یک پرسشنامه با  - 3طرح و 
بدلیل گستردگی جامعه آماري و .  ساکنین کلیه ساکنین روستاهاي حاشیه طرح آبخوان در ایستگاه بهاریه کاشمر بوده است

خانوار بعنوان نمونه از خانوارهاي ساکن در دو روستاي بهاریه و جوردوي بصورت  80جویی در وقت و هزینه تعداد نیز صرفه 
نظر  structured questionnaire) (براي جمع آوري اطالعات از تکنیک پرسشنامه ساختار یافته . تصادفی انتخاب گردید

قبل از جمع آوري اطالعات، . ه اعمال میگردد، استفاده شدحضوري در جامعه مورد مطالع –سنجی که به صورت کتبی 
روایی واعتبار پرسشنامه تست شد، بدین صورت که جهت بررسی اعتبار  پرسشنامه از نظرات کارشناسان با تجربه و آشنا با 

. زه گیري کردطرح آبخوانداري استفاده شد تا بتوان با گنجاندن مقیاسهاي صحیح اثر بخشی طرح آبخوان را بدرستی اندا
  .مقیاس ها و شاخص ها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد )(Reliabilityهمچنین جهت احتساب روایی 

  نتایج و یافته هاي تحقیق
درصد کارمند  3درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق کشاورزي بوده و  68نتایج این تحقیق نشان داد که  شغل اصلی  

میانگین سنی شرکت کنندگان در این  . درصد  شغل آزاد و  مابقی در سایر مشاغل اشتغال داشتند 2بخش خصوصی، 
درصد افراد شرکت کننده در این  17. نفر در هر خانوار می باشد 5.1سال بود و میانگین تعداد اعضاي خانوار  43تحقیق 

. درصد دیپلم و باالتربودند 8درصد متوسطه و  5ایی، درصد راهنم 15درصد تحصیالت ابتدایی،  44تحقیق بی سواد بوده ند، 
میانگین درآمد کل ماهیانه افراد شرکت کننده در  این . بیشترین شرکت کنندگان در این تحقیق افراد متاهل و مردان بودند

جدول (ده است هکتار بو 3/0هکتار و  میانگین اراضی باغی  2.1هزار تومان بوده است و میانگین اراضی کشاورزي  720طرح 
1.(  

  خالصه اطالعات توصیفی پاسخگویان  مورد مطالعه در پژوهش –) 1(جدول 
  حداکثر  حداقل انحراف معیار  میانگین   نام متغیر    ردیف

  90  20  12  44  )سال(سن پاسخگو    1
  15  1  2.1  5.1  )نفر(تعداد اعضاي خانوار     2
  9  0  1.27  5.2  )میلیون ریال(در آمد ماهیانه از شغل اصلی    3
  9  0  1.59  9  )میلیون ریال(در آمد ماهیانه از شغل دوم    4
  8  0  1.55  7.2  )میلیون ریال(جمع کل در آمد ماهیانه   5
  110  0  7.95  3.94  )هکتار(میزان اراضی کشاورزي ملکی    6
  40  0  95/0  3.8  )هکتار(میزان اراضی اجاره اي    7
  5  0  .69  4/0  )هکتار( میزان اراضی باغی    8



 

  نتایج ارزیابی طرح آبخوان
براساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه هاي تکمیل شده در دو روستاي بهاریه و جوردوي که در حاشیه ایستگاه آبخوان 
کاشمر قرار گرفته اند و از مجموع شاخص ارزیابی شده مرتبط با اثرات پروژه بر کنترل سیالب،  سه شاخص  مد نظر قرار 

در مقایسه بین این شاخصها، شاخص کنترل و جلوگیري از . شدند گرفت که همگی این شاخصها باالي متوسط ارزیابی
از پنج باالترین نمره ارزیابی را کسب کرده است و شاخصهاي  کاهش خسارات سیل به  3.25خسارات سیل به منازل با 

ه هاي بعدي در رد 2.98و  3.11اراضی و باغات روستا و کاهش خسارت سیل به راههاي ارتباطی روستا به ترتیب با نمرات 
 .نتایج ارزیابی روستائیان از سه شاخص ارزیابی را به تفکیک نشان می دهد) 2(جدول . واقع شدند

  
  الصه نتایج پاسخگویان به شاخصهاي  ارزیابی طرح آبخوانخ –) 2(جدول 

 میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد شاخصهاي ارزیابی ردیف

 25/3 8/3 12.5 43.8 35 5 سیل به منازلکنترل و جلوگیري از خسارات   1

 11/3 8/3 16.2 48.8 27.5 3.8 کاهش خسارات سیل به اراضی و باغات روستا  2

 98/2 5 21.2 48.8 21.2 3.8 کاهش خسارت سیل به راههاي ارتباطی روستا  3

 

  نتیجه گیري و پیشنهادات
رضایت مردم در . داد که مردم منطقه از اجراي پروژه پخش سیالب بر آبخوان کاشمر رضایت دارند نشان نتایج این بررسی

مورد کاهش خسارات سیل بر منازل مسکونی و اراضی و راههاي ارتباطی  منطقه  قابل توجه است و این امر نشانگر آنست 
طقه تاثیر پروژه را بر کاهش خسارات سیل بر منازل ساکنین من. که طرح آبخوان در این زمینه ها تاثیر بسزایی داشته است

این بررسی نشان داد که منابع آب و خاك براي .  مسکونی و اراضی و راههاي ارتباطی حوزه متوسط تا زیاد ارزیابی نمودند
ر آمد و کشاورزان منطقه از منابع حیاتی به شمار میرود که حفظ آنها حائز اهمیت زیادي است چرا که کشاورزان تمام د

با توجه به این که تکیه گاه اصلی روستاییان بخصوص کشاورزان بر  . سرمایه خود را از این دو منبع حیاتی بدست می آورند
زراعت و باغبانی و دامداري است و این شغلها بدون وجود منابع آب و خاك مفید و مکفی قابل حصول نمی باشد  از اینرو 

از آنجا که روستا ها مادر شهرها محسوب می شوند . ن زمینه سرمایه گذاري بیشتري کننددولت و مسئولین الزم است در ای
و تمام غذاي کشور را آنها تهیه می کنند  از اینرو توجه به نیازها و خواسته هاي آنها در الویت هر طرحی بایستی قرار داده 

یزان پخش سیالب و تغذیه آبخوانها بوده است و هرچند که در پروژه هاي پخش سیالب بر آبخوان، الویت برنامه ر. شود
لیکن آنچه براي مردم در الویت قرار دارد حفظ موجودیت و دارایی و امالك آنها اعم از منازل مسکونی ، باغات و اراضی 

  .  کشاورزي و مرتعی و راههاي ارتباطی روستایی است که براي انها از هر چیزي بیشتر در الویت قرار دارد
زایش راندمان این گونه پروژه ها پیشنهاد می شود انجام مطالعات اجتماعی اقتصادي قبل از انجام و اجراي هر براي اف

الزم است مشاوره و گفتگوي رودرو و . طرحی در مناطق روستایی و یا شهري در سرلوحه امور مجریان و مدیران قرار بگیرد
پیشنهاد . طرحی توسط کاشناسان اجتماعی آشنا به منطقه انجام شود با صداقت با مردم و ذینفعان منطقه قبل از انجام هر

می شود توجه به نیازهاي اصلی و اولیه  مردم منطقه  در اجراي هر گونه طرح عمرانی در الویت اول مدیران کشور و منطقه 
 .قرار بگیرد
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