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 شماره شناسايي مقاله:
 (تفتان خاش) آبخيز  سنيب حوزه سازه هاي استحصال آب باران دراثرات اقتصادي و اجتماعي بررسي 

 2منصور جهانتيغ 1اعظم رضايي نوري

 Man1348@yahoo.com كارشناس ارشد جامعه شناسي   -1

 Mjahantigh2000@yahoo.com  منابع طبيعي سيستان كشاورزي و مركز تحقيقات استاديار پژوهشي -2

 
 چكيده:

فزايش جمعيت و به دنبال آن تقاضا براي رفع نيازهاي غذايي و اشتغال يكي از محدوديت هايي است كه دنياي كنوني با آن ا
قابل دسترس مي از منابع  بهينه و مستمرمنابع طبيعي محدود نيازمند بهبود بهره برداري  باچنين روندي  وجودروبروست. 

 اجتماعي و-پيامدهاي اقتصاديمناسب براي رفع نيازهاي غذايي و جلوگيري از ريت آبخيزداري يكي از راهكارهاي . مديباشد
عمليات اجتماعي و زيست محيطي  -اثرات اقتصادي سيراجراي اين پژوهش بر از هدفزيست محيطي بشمار مي رود. 

و افزايش  اشتغال ،مهاجرت(اجتماعي شامل  را اثراتاصلي  متغيرهايدر اين تحقيق . آبخيز سنيب مي باشد حوزهداري در آبخيز
سطح آب (و زيست محيطي  )زمين ارزشكنترل سيالب، احياء اراضي، ميزان توليد و افزايش (اقتصادي  )،سطح آگاهي

سرپرست خانوار به طور تصادفي انتخاب و  20براي اجراي اين پژوهش ، افزايش پوشش گياهي) تشكيل مي دهد.زيرزميني
و مشاهدات ميداني از مكان سازه ها و همچنين نحوه اثر بخشي اين سازه ها از نظر فيزيكي در منطقه بصورت مصاحبه حضوري 

نتايج اين پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  18SPSSداده هاي جمع آوري شده با نرم افزار . مورد بررسي قرار گرفت
، افزايش اشتغال و ارتقاء ه مناسبي براي جلوگيري از مهاجرتسنيب زمين حوزهي در نشان مي دهد كه اجراي عمليات آبخيزدار

افزايش ارزش زمين درآمد بهره برداران، بهبود كمي و كيفي جريان هاي سطحي و آب زير زميني، كاهش سيالب، بهبود زمين و 
 .است ايجاد نموده

 .تفتان خاشحوزه آبخيز  ، درآمد، افزايش اشتغال ،مهاجرت، اجتماعي -اقتصادي ات كليدي:مكل
 

 مقدمه:
از پراكنش  اين خودو آن حدود يك سوم مقدار جهاني است ميزان بارندگي  در ناحيه خشك قرار داردكه ايران  كشور

كه  ساعت ريزش نمايد 24ممكن است بارندگي ساالنه در  ،آنچنانكه در برخي از نقاط  .نيستمطلوبي نيز برخوردار 
در حداقل زمان ممكن از دسترس خارج  ، بلكه رواناب حاصل از آنهاي خانمان برانداز را در پي دارد سيالب نه تنها 

عدم تغذيه  چوناثرات زيانباري  در چنين شرايطي .به ارمغان مي آوردبراي بهره برداران  به جاي نعمت، نقمت را و
به علت  فزايش مهاجرت هاي بي رويه، ابه منظور كشاورزيكاهش آب قابل دسترس سفره هاي آب زير زميني، 

بروز انواع چالش ها مواجه مي  منطقه را با و ارپديدها  زندگي حاشيه نشيني در اطراف شهر و توسعه كمبود درآمد
از مهاجرت  ،زراعي و دامي متنوعو افزايش توليدات ايجاد تعادل اكولوژيكي هاي آبخيز عالوه بر  حوزهتثبيت با  سازد.

كاهش آورد. مي بعمل  جلوگيري و پي آمدهاي ناهنجار اقتصادي و اجتماعي آن مناطق ديگرا به ساكنين آبخيزه
سطح آب زيرزميني و و همچنين عدم كنترل هرزآب ها باعث كاهش بارندگي  تقليلذخيره نزوالت آسماني ناشي از 

نشان مي دهد  گناباد نطقهدر م ساله 9بررسي  گردد. و سفره هاي آب زير زميني مي در دشت ها كسري ذخاير آب
خشك شدن اراضي  مانندكه عواقب ثانويه آن  گشتهو كاهش دبي قنوات ي خشك منجر به كمبود آب زيرزمينيكه 

از جمله  كشاورزي، كاهش درآمد روستائيان و به تبع آن تخليه روستاها و افزايش مهاجرت به شهر هاي ديگر
ن % و به تبع آ23آبدهي قنوات  كهاين بررسي بيان مي نمايد  .ظاهر شده است معضالتي است كه در اين منطقه
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 .وجود دارد داري يمعن رابطهآبدهي قنوات  بين مهاجرت روستائيان وو از سوي ديگر % كاهش 59سطح زير كشت 
 يمديريت نظام وجود عدم ).8( % درصد مهاجرت روستائيان ناشي از كاهش آبدهي قنوات بوده است14به طوري كه 

 گرديده خاك و آب منابع تخريب روند افزايش موجب كشور، تشكيالتي مجموعه در خاك و آب بخش در دمكارآ
 محور با طرح هايي موفق است كه .)11( دارد دنبال به كشاورزي بخش براي را زيادي طراتاخم آينده در كه است
 و اجتماعي توسعه آبخيز، هاي حوزه در دامي زراعي و توليدات ، بهبودپايدارتوسعه  ،زيست محيط حفظ دادن قرار

 توليدات از برداران بهره و آبخيزنشينان به اقتصادي خدمات ارائه و توليدات منطقي افزايش با آبخيزها اقتصادي
ارتقاء وضعيت  آبخيزها توسعه و ءاحيا با توام اجتماعي مسائل رفع و دست پايين هايعرصه  در آب ويژه به آبخيزها

 141با تغذيه   بم باريك آب آبخوانداري طرحچنانكه اجراي  .دمي دهمورد توجه قرار  را انبرداره معشيتي بهر
 فراواني مثبت اثرات منطقه ساكنين اجتماعي– اقتصادي وضعيت بر زميني زير آب سفره به آب مكعب متر ميليون

طرح ساماندهي اجتماعي اقتصادي نتايج تحقيق  ).2( است منطقه افزوده كشت زير سطح بر هكتار 500داشته و 
موثر در كنترل سيالب و افزايش سطح زيركشت  مزبور حوزهدر  مديريت آبخيزداريكه  داده استنشان  نيز زنجانرود

قابل  اين طرح كه اثرات نددمعتقبهره برداران  درصد 92 ميزان توليد و درآمد كشاورزان نيز افزايش يافته است.و 
  .)9( است آورده به همراه امدارانو د توجه اقتصادي براي كشاورزان

 پوشش گياهي، فرسايش و رسوب، سيلخيزي، تغييرات منابع آب و مسائل اقتصادي واجتماعي مقايسه پارامترهاي
درصد تاج پوشش زنده در  آن است كه  دموي آبخيز سد سيوند استان فارس حوزهدر  آبخيزداري عمليات ناشي از

 در هكتار كيلوگرم 238به  208درصد و توليد از  43 به 34صورت گرفته از  در آن اراضي كه عمليات بيولوژيك
 حوزه CN. در بخش سيلخيزي با افزايش تاج پوشش زنده، الشبرگ، نفوذپذيري و نهايتا كاهش ه استارتقاء يافت

متر  5596و  67491متر مكعب به  11365و  131103ساله از  5دوره بازگشت  با حوزهحجم سيالب براي دو زير 
فعاليت هاي  همچنين ).4( ارتقاء داده استبرابر  1/61براي يكسال را توجيه اقتصادي اين طرحها  ومكعب كاهش 

جلوگيري از روند نيز نشان مي دهد كه اين فعاليت ها نقش مهمي در بخيزداري در استان سيستان و بلوچستان آ
افزايش توليد محصوالت دامي و قطع وابستگي  وات،تخريب زمين هاي مستعد كشاورزي، افزايش دبي چاه ها و قن

اي از مهاجرت ه و جلوگيري آنهاآمد بهره برداران و افزايش در ها حوزه اشتغالزايي براي ساكنين كشور از بيگانگان،
 .)3( است داشتهممانعت از توسعه زندگي حاشيه نشيني در اطراف شهرها و . . .  بي رويه از روستاها به شهرها و

در سطح زندگي روستاهاي پايين  بنيادينتحول تربت حيدريه شهيد يعقوبي سد  حوزهليت هاي آبخيزداري در فعا
كنترل و بهره برداري بهينه از هرز آب ها و افزايش  دستاوردها اين مهمترين ظهور رسانده كه به مرحلهرا  حوزهدست 

اجراء شده ديگر  طرحهاي. )7(است زي و دامي ت كشاورافزايش توليد محصوال دنبال آن و بهسطح آب زيرزميني 
 كهبطوري اجتماعي گرديد -اقتصادسبب بهبود فعاليت هاي  اصفهاناستان  در مصنوعي تغذيه و سيالب پخش چون
و  18ترتيب  به كشاورزي فعاليت هاي از حاصل درآمدهاي حداكثر و حداقل گرفتن نظر در با ها ح طر اين بازده نرخ
 سال15 مفيد عمر گرفتن نظر در با ، رو حبله آبخيز درحوزه آبخيزداري طرحهاياجراي  با .)6( شد تعيين درصد 36

 دولتي و روش مشاركتي به اجرا حالت دو در نسبت هزينه به درآمد درصد، 18 تنزيل نرخ گرفتن نظر در و طرح براي
 كاخك، آبخيزداري طرح بيولوژيكي ملياتع اقتصادي راندمان بررسي .)5( برآورد گرديد 87/4و  65/7 برابر ترتيب به
 نسبت و درصد محاسبه 75/14 را بيولوژيكي پروژه داخلي بازده نرخ ،طرح براي سال 10 مفيد عمر گرفتن نظر در با

. )1( بنابراين با گذشت زمان بر ميزان درآمد طرح هاي آبخيزداري افزوده مي شودقابل توجه بود. هزينه به درآمد
 از سال 15 و 6 كه اي حوزه درتايوان نشان داد  كشور در آبخيز حوزه دو در آبخيزداري مديريت اقتصادي ارزيابي
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 در . حال آنكهبرآورد گرديد 2/1و 65/0 برابر به ترتيب هزينه به فايده نسبت گذشت ميآن  آبخيزداري عمليات اتمام
 عمليات آبخيزداري .)10( مي باشد 2/1 هزينه به فايده نسبت گذشت،مي  آن پروژه اتمام از سال 15كه  اي حوزه

 آناجراي  بطوريكه با .داشته استنيز  لرستان استان آبخيز ريمله حوزهدر توقف مهاجرت بهره برداران  نقش موثري
 درآمد 1372-1382 طي سال هاي آن كشاورزي درآمد بخصوص منطقه در ساكن خانوارهايدرآمد  افزايش

 و كشاورزي درآمدهاي از درصد بيشتر 5و  20ترتيب  به ريمله منطقه خانوارهاي غيركشاورزي و كشاورزي
 نتيجه در كه غذايي مواد براي افزون روز تقاضايبا توجه به  .است هيافت افزايش استان روستايي نقاط غيركشاورزي

 نهمچني و كشاورزي بخش ضروري به نظر مي رسد كه به جامعه است در مصرف الگوي تغيير و جمعيت افزايش
مقاله در اين مي باشد، توجه ويژه اي صورت پذيرد.  كشاورزي بخش توليد در اصلي هاي پايه كه خاك و آب منابع

مورد بررسي قرار و ارزيابي پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آن  سنيبآبخيز  حوزهعملكرد مديريت 
 . مي گيرد

 
  ش ها:ومواد و ر  

 11  � �داراي  مختصات  واقع و كيلومتري شمال غرب آن   60هرستان خاش و در فاصله حدود از توابع ش منطقه مورد پژوهش
عرض   28°  40  �� 40  � � - 28°  31  �� 40  � �طول شرقي و   °60  57  �� 17  � � -  °60  46  ��

د. كمبود شو بحراني كشور محسوب مي طق خشك ومنا جزء حوزهاين متري از سطح دريا قراردارد.   2301و در ارتفاع  بوده شمالي
اين شرايط سخت  چنانكه ،مي دهدقرار  خود شعاعالتحت و  اين منطقه رااست كه حيات در  محدوديت هاييآب و رطوبت از 

درجه سانتيگراد  7/15 حوزهمتوسط دماي ساالنه . اكولوژيكي استقرار و رويش پوشش گياهي را با محدوديت همراه ساخته است
مورد بررسي متوسط بارندگي ساليانه در منطقه  ) مي باشد.1/1) و سردترين آن بهمن (2/36( مترين ماه سال مردادگر .است

برخوردار باال و رطوبت كمي  از تبخير و تعرق حوزه  اين .كه بيشترين آن در فصل زمستان ريزش مي نمايد بوده مترميلي  9/174
 كه باشد مي گياهي خانواده 47 از گونه 264شامل منطقه فلئور درصد مي باشد. 1/28بطوريكه  متوسط رطوبت ساالنه آن  ،است

 يكساله و گياهان .است. وضعيت پوشش گياهي منطقه ضعيف تا خوب با گرايش ثابتي تعلق دارد خانواده 3به  مربوط سهم بيشترين
 گياهي هاي مي دهد. بررسي فرم رويشي گونه را به خود اختصاص حوزهدرصد از ليست فلئور   6/37و  4/62چندساله  به ترتيب 

 اين پژوهش .هستند ها شبه گراس به مربوط سهم كمترين و علفي گياهان به مربوط، ميزان بيشترين كه است اين از حاكي نيز
را اي اصلي . متغيرهدادمورد ارزيابي قرار  تحليل توصيفي و استنباطيبا روش را و زيست محيطي اين طرح  اجتماعي اثرات اقتصادي

 )زمين ارزشميزان توليد و افزايش  كنترل سيالب، احياء اراضي،(اقتصادي  )،سطح آگاهيمهاجرت، اشتغال و (اجتماعي شامل  اثرات
براي اجراي اين  ، افزايش پوشش گياهي و تغيير وضعيت پوشش گياهي) تشكيل مي دهد.سطح آب زيرزميني(و زيست محيطي 

و  حضوري مصاحبهبصورت طور تصادفي براي نمونه انتخاب و براساس سواالت از پيش تعيين شده  خانوار به سرپرست 20پژوهش 
با و سپس اطالعات جمع آوري مشاهدات ميداني از مكان سازه ها و همچنين نحوه اثر بخشي اين سازه ها از نظر فيزيكي در منطقه 

آمارهاي توصيفي گاما، تاو بي كندال، تاو سي و  Fآزمون از  هشدر اين پژو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 18SPSSنرم افزار 
 . استفاده گرديد

  نتايج:
فعاليت ها اميد به ماندگاري را در بين بهره برداران  بررسي اثرات اجتماعي سازه هاي مورد بررسي نشان مي دهد كه اين

خيلي زياد، زياد وده اند كه فعاليت هاي مربوطه درصد بهره برداران اعالم نم 10و  60، 30افزايش داده است. به طوريكه 
افزايش سطح درآمد كشاورزان  .ه استتاثير داشته و از گسترش آن ممانعت بعمل آورد مهاجرتو متوسط بر روي پديده 

(جدول  و دامداران با اجراي طرح هاي كارآمد زمينه ساز عمران و آباداني در منطقه و ايجاد شغل هاي جديد مي گردد
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افزايش اشتغال و عدم مهاجرت روستائيان به سوي شهرها به نوعي كاهش زندگي حاشيه نشيني و تقليل جرم  .)1ره شما
آبخيز مربوطه معتقدند  حوزهساكنان  .را در بر داردو جنايت و ناامني در مراكز شهرها و جاهاي با تراكم باالي جمعيت 

و  30، 40، 25ينده رشد اشتغال را در منطقه تسريع نموده است. مورد بررسي بطور فزا حوزهكه مديريت آبخيزداري در 
درصد مصاحبه شوندگان به ترتيب اظهار داشته اند كه توسعه آبخيزداري خيلي زياد، زياد، متوسط و كم سبب ايجاد  5

 صادي، بهداشتي و .ارتقاء سطح آگاهي بهره برداران با ارائه انواع آموزش هاي اجتماعي، اقت گرديده است. حوزهاشتغال در 
را  و رغبت آنان به فراگيري انواع آموزش هارا فراهم آورد . حركت جامعه به سمت توسعه و ايجاد زمينه توسعه پايدار  .

 در و دلبستگي ساكنين آن به ادامه اسكان آبخيز سنيب حوزهايجاد سازه هاي استحصال آب در  دو چندان نموده است.
مناسب براي ايجاد جامعه  فرصتي روندي باعث ايجاد اهي بهره برداران شده است كه چنينمنطقه، باعث ارتقاء سطح آگ

درصد بهره برداران بترتيب اعالم نموده اند كه فعاليت هاي  15و  40، 35، 10ميگردد. در اين بررسي  حوزهاي بالنده در 
وقوع  بهره برداران منطقه نقش داشته است. خيلي زياد، زياد، متوسط و كم در افزايش سطح آگاهي حوزهانجام گرفته در 

هاي آبخيز عالوه بر مشكالت اقتصادي، زمينه بروز انواع مشكالت روحي و رواني را نيز در بين بهره  حوزهسيالب در 
مصاحبه شوندگان به ترتيب  درصد 20و  65، 15 منطقه را بهمراه دارد. نيافتگي برداران بوجود مي آورد كه خود توسعه
شده  حوزههاي  كنترل سيالب خيلي زياد، زياد، متوسط و كم باعث سنيب حوزهبر اين باورند كه سازه هاي احداثي در 

عظيم آب  حجم باعث حركت آنها به همديگرهمه هاي آبخيز و پيوستن  حوزه يآبراهه هاي ابتداياز رواناب  حركت است.
ي باعت تخريب زمين هاي مستعد ياز قدرت مخرب بااليي برخوردار است. چنين سيالب هابه پايين دست مي گردد كه 

سرعت نهايي سيالب ها افزايش و در بطوريكه با كاهش موانع داخل آبراهه ها كشاورزي كناره هاي مسيل ها مي شود. 
، 40، 5 آبخيز مخرب مي باشد. حوزهنتيجه فرصت نفوذ و همچنين ميزان آن تقليل مي يابد كه فرآيند نهايي آن ايجاد 

و  باعث ايجاد زمين  درصد پاسخگويان بيان كرده اند كه سازه هاي مربوطه خيلي زياد، زياد، متوسط و كم 10و  45
آبخيز مورد بررسي كنترل و  حوزهيكي از اثرات مطلوب سازه هاي احداثي در  جلوگيري از تخريب آن شده است.
آب مورد نياز كشاورزان و  تامين بخش مهمي ازاست كه فرآيند چنين روندي  استحصال رواناب هاي سطحي بوده

با افزايش آب قابل دسترس و تامين آب براي توليد محصوالت كشاورزي و دامي، از لحاظ كمي و  دامداران مي باشد.
هاي استحصال آب به  بيان كرده اند كه سازهدرصد مصاحبه شوندگان  15و  70، 15كيفي ميزان توليد ارتقاء مي يابد. 

با رفع موانع بازدارنده  نقش داشته است. حوزهمحصوالت باغي  كمي و كيفي ترتيب خيلي زياد، زياد و متوسط در افزايش
 مهاجرت بهره برداران، سهمگينرواناب هاي استحصال  وبروز سيالب هاي مخرب  از توسعه منطقه از قبيل جلوگيري

در پي داشته است.  را ارزش باغات و مستغالت افزايش يافته است كه چنين روندي نانو ارتقاء اميد به زندگي آ متوقف
سنيب خيلي زياد، زياد،  حوزهدرصد بهره برداران به ترتيب گفته اند كه كارهاي مكانيكي در  15و  40، 35 ،10 بطوريكه

نفوذ،  ش مهمي در افزايش ميزانهاي كوچك آبي نق سازه متوسط و كم باعث افزايش ارزش زمين هاي منطقه شده است.
بخش اعظمي از حجم سيالب قبل از پايان زمان ورود با احداث سازه در آبراهه ها . دارد  نقاط كوهستانيو هرزآب در  كاهش رسوب

نقش  ،در طول مدت سيالب اين مهم كه وارد مخازن سازه ها شده است متر مكعب 433095و آب به مخزن سد، در بستر آن نفوذ 
در پايين آوردن سطح نهايي صعود آب در سازه ها را دارد. زيرا عالوه براينكه فرصت نفوذ در اين نقاط براي آب فراهم مي  زيبار

ها و نوع رسوبات برجاي مانده از  ها و مسيل شود، خاك آن نيز از خلل و فرج بااليي برخوردار است. از اينرو با توجه به ويژگي آبراهه
هاي زير زميني  ها و تغذيه آب در نقاط مرتفع تاثير بسزايي در ميزان نفوذ رواناب هاي كوتاه نها، احداث سازهها در بستر آ سيالب

 75، 5مصاحبه با بهره برداران نشان مي دهد كه را نيز به همراه دارد.  حوزهداشته و همچنين كاهش فرسايش و تثبيت اكولوژيكي 
خيلي زياد، زياد و متوسط سبب افزايش آب مربوطه  حوزهكه سازه هاي اجرايي در درصد آنان به ترتيب متذكر شده اند  20و 
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 را به همراه دارد.ذخيره رطوبت خاك و در نتيجه افزايش پوشش گياهي  افزايش باعث مديريت آبخيزداري زير زميني شده است.
گياهي ايجاد كه اين خود سهم مهمي در بهبود  استقرار نهال هاي مثمر و غير مثمر شرايط اكولوژيكي را براي برخي از گونه هاي

خيلي زياد، زياد، نمونه ها نفش سازه ها در افزايش پوشش گياهي را به ترتيب  درصد 5و  20، 65، 10دارد.  حوزهكيفيت مراتع 
ي و زير آب سطح كمي و كيفي بر روي پوشش گياهي، افزايشعمليات آبخيزداري با تاثيراتي كه متوسط و كم بر مي شمارند. 

از قطب هاي  آبخيز تفتان به يكي حوزهبطوريكه  است. را فراهم آوردهتوسعه زيست محيطي منطقه  ،داشته حوزه زميني در
خيلي زياد، زياد، متوسط و كم بهبود محيط درصد بهره برداران به ترتيب  10و  15، 70، 5 گردشگري منطقه مبدل شده است.

عوامل كه نشان مي دهد  داده ها تجزيه و تحليل آماري يزداري ذكر مي نمايند.زيست منطقه را ناشي از عمليات آبخ
 و )زمين ارزشكنترل سيالب، احياء اراضي، ميزان توليد و افزايش (اقتصادي  عواملبا  )سطح آگاهيمهاجرت، اشتغال و (اجتماعي 

كندال  ،بر اساس آزمون گاما  ش گياهي)، افزايش پوشش گياهي و تغيير وضعيت پوشسطح آب زيرزميني(زيست محيطي  عوامل
اثرات اقتصادي و اجتماعي تجزيه واريانس همچنين را نشان مي دهند.  رابطه معني داري 05/0تااو بي و كندال تااو سي در سطح 

 ).2نيز معني دار بودن اين عوامل را نشان مي دهد (جدول شماره  سازه هاي استحصال آب باران در حوزه آبخيز  سنيب
  
        
 
    

 مديريت آبخيزداري پاسخ بهره برداران در خصوص اثرات اقتصادي و اجتماعي -1جدول شماره 
 

 توزيع فراواني
 متغيرها

 كم متوسط زياد خيلي زياد
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 مهاجرت
 

6 30 12 60 2 10 0 0 

 اشتغال
 

5 25 8 40 6 30 1 5 

 گاهيآ رايشاف
 

2 10 7 35 8 40 3 15 

 هزحو تثبيت
 

1 5 8 40 9 45 2 10 

 باغيت محصوال افزايش
 

3 15 14 70 3 15 0 0 

 زمين ارزش افزايش
 

2 10 7 35 8 40 3 15 

 زميني زير بآ
 

1 5 15 75 4 20 0 0 

 گياهي پوشش افزايش
 

2 10 13 65 4 20 1 5 

 يستز محيط بهبود
 

1 5 14 70 3 20 2 10 
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  اثرات اقتصادي و اجتماعي سازه هاي استحصال آب باران در حوزه آبخيز  سنيبـ تجزيه واريانس  2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 بحث و نتيجه گيري
به همديگر مي  حوزهآبراهه هاي متعدد  روانابمانع از بهم پيوستن  احداث سازه هاي مكانيكي از آبراهه هاي ابتدايي،

اين  كه مي نمايدرا فراهم  حوزهگردد. چنين مكانيسمي كاهش حجم سيالب و نفوذ بخش عمده آي از رواناب در ابتداي 
خود نقش مهمي در پايين آوردن سطح نهايي صعود آب در سازه ها را دارد. زيرا عالوه براينكه فرصت نفوذ در اين نقاط براي آب 

ها و نوع رسوبات  ها و مسيل فراهم مي شود، خاك آن نيز از خلل و فرج بااليي برخوردار است. از اينرو با توجه به ويژگي آبراهه
هاي  ها و تغذيه آب در نقاط مرتفع تاثير بسزايي در ميزان نفوذ رواناب هاي كوتاه ها در بستر آنها، احداث سازه ببرجاي مانده از سيال

را نيز به همراه دارد. كاهش يا عدم مهاجرت بهره برداران  حوزهزير زميني داشته و همچنين كاهش فرسايش و تثبيت اكولوژيكي 
مي باشد. با ايجاد  حوزهدر استحصال هرز آب و ايجاد فرصت نفوذ در محيط هاي مناسب  دليل تاثير عمليات آبخيزداريبه  حوزه

جريان سطحي را نيز به همراه داشته است كه  دبي و مدت افزايش دست، سدهاي كوچك، عالوه بر افزايش آب زير زميني در پايين
فرآيند نهايي سازه هاي مربوطه افزايش كمي و كيفي  .افزايش آب قابل دسترس بهره برداران را به همراه داشته استچنين روندي 

Sig F MS SS Df منبع تغييرات  
004/0 613/6 329/1 

201/0 
986/3 
214/3 
200/1 

3 
16 
19 

 
 مهاجرت

 
003/0 154/7 779/2 

388/0 
 

336/8 
214/6 
550/14 

3 
16 
19 

 
 اشتغال

 
002/0 089/8 973/2 

368/0 
919/8 
881/5 
800/14 

3 
16 
19 

 
 افزايش آگاهي

 
000/0 467/11 457/2 

214/0 
371/7 
429/3 

8/10 

3 
16 
19 

 تثبيت حوزه
 

002/0 107/8 206/1 
149/0 

619/3 
381/2 
000/6 

3 
16 
19 

افزايش محصوالت 
 باغي 

 
002/0 089/8 973/2 

368/0 
919/0 
881/5 
800/14 

3 
16 
19 

 رزش زمينافزايش ا
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محصوالت دامي و كشاورزي و ارتقاي درآمد بهره برداران مي باشد. چنين روندي افزايش ماندگاري و كاهش مهاجرت بهره برداران 
   د مي شود.قلمدا در حوزه مورد بررسي را بهمراه دارد كه اين مهم خود يكي از اهداف سازه هاي استحصال آب باران

 
 .منابع فهرست -7 

 مركز ،گناباد كاخك آبخيز آبخيزداري حوزه بيولوژيك عمليات اقتصادي ارزيابي )1385مكاران (ه و حسن انگشتري، -1
 رضوي. خراسان طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات

 اجتماعي -اقتصادي يتبر وضع بم باريك آب آبخوانداري طرح تاثير مطالعه و بررسي )1376محسن ( اسدي، بني -2
 آبخيزداري. و خاك حفاظت پژوهشكده، منطقه ساكنين

انجام شده در استان سيستان و آبخيزداري اجتماعي عمليات -بررسي اثرات اقتصادي). 1375جهان تيغ، منصور ( -3
بلوچستان، مجله جهاد، سال هفدهم شماره 
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Study on effects of social and economic of mechanic structure in Taftan Catchment        

. 
Azam Rezai Nori and Mansour Jahantigh 

 
Abstract:  

As opulation increases, so does demand to food and other product are the major problems in 
Catchment. Our natural resources are critical to human life on earth and development starts needs 
to use sustainable to these sources. The aim of this research was Study on social and economic 
effects of mechanic structure in Taftan Catchments. In this study three variables were social 
(migration, occupation and farmers learning increases) economic (flood control, restoring land, 
product amount, land value) and environmental effects (ground water level and vegetation 
increases) in Taftan catchment. Selected were 20 families random and filled form throughout 
interview and filed work. The data were analyzed with SPSS18. 
The result shows that the watershed management projects reduce migration and flood and  
increase occupation and farmers learning, ground water level, input increase, vegetation and 
environment improvement increases.  
 

 social- economic, migration, occupation, input increases Taftan Catchment. 
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