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 بررسي تاثيرات اقتصادي واجتماعي پروژه پخش سيالب بر ساكنين منطقه
 (مطالعه موردي آب باريك بم)

  محسن هوشمندنويسنده :
 (A-10-158-2) :كد اختصاصي مقاله

كارشناس ارشد منابع طبيعي، مرتعداري،دانشگاه ازاد اسالمي واحد بافت -1  
 ه اي هنرستان كشاورزي رضوانبزرگراه ايت ا... خامن-آدرس مكاتبه كننده:كرمان

-email:mohsen.hoshmand49@yahoo.com 
 

 خالصه
و از طرف ديگر باعث ايجاد خشكسالي مي شود ،  توزيع نامناسب بارندگي در مناطق خشك و نيمه خشك از يك طرف باعث ايجاد سيلهاي مخرب شده

 مي كند. و اين امر محصوالت كشاورزي و در نتيجه اقتصاد منطقه را دچار آسيب
منابع  با توجه به وضعيت اقليمي كشور ايران از يك طرف وايجاد بيابانهاي طبيعي از طرف ديگر ودخالت غير معقول انسانهادر استفاده بي رويه از     

سازي و  بهينه ،ب زيرزمينيتغذيه سفره آ بر روي مثبتي تأثيرات تواند مي كه باشد مي سيالبها از بهينه برداري بهره روشهاي از يكي سيالب آب، پخش
منطقه اب باريك بم واقع در استان  در 88-89در سالهاياين بررسي  داشته باشد.مديريت منابع آبي و ارتقاء راندمان آبياري با تأكيد بر خشكسالي 

به اينكه يكي از مشكالت و معضالت  گردد. با توجه هاي طبيعي جزء نواحي خشك و بياباني محسوب مي بندي كرمان انجام پذيرفته است، كه در تقسيم
باشد،  ميلي مترمي 50ميلي متر و از طرفي كمبود بارندگي درمنطقه كه معادل ساليانه4000اساسي در منطقه مورد مطالعه باال بودن ميزان تبخيرساليانه

زي منابع آبي وتاثيرات اقتصادي و اجتماعي اين بررسي مديريت بهينه سا هدف از اين تحقيقمشكالتي رابعلت كمبود آب درمنطقه ايجاد نموده است. 
ها از طريق مشاهده مستقيم، بررسي اسناد و  باشد. تحقيق فوق يك تحقيق كيفي است كه جمع آوري داده پروژه بر منطقه موردمطالعه و ساكنان آن مي

اجراي اين پروژه در منطقه فوق داري تاثيرات مثبت  مدارك و مصاحبه عميق انجام پذيرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر اين است كه
 اقتصادي اجتماعي وزيست محيطي بوده است.

 اقتصادي،مناطق خشك.بهينه سازي، پخش سيالب، آب باريك بم. كلمات كليدي:
 

 مقدمه
و خاك، استفاده بي رويه و نامطلوب از اين يكي از مسائل بسيار مهم و اساسي كه امروزه اكثر كشورها با آن مواجه بوده و هستند، محدوديت منابع آب 

 باشد. منابع و تخريب محيط زيست به دست انسانها در اقصي نقاط دنيا مي
محدوديت و اهميت آب در مناطق خشك و نيمه خشك از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده و زراعت سيالبي برخي مطالعات نشان مي دهندكه؛      

سال قبل از ميالد  3400ابع مهم ذخيره و تهيه آب بوده است. بطوريكه قدمت استفاده از آب سيالب براي كشاورزي در مصر به و آبهاي زيرزميني از من
ينه برمي گردد. در ايران نيز روشهاي متعددي براي جمع آوري رواناب و استفاده از آب سيالب براي كشاورزي گزارش شده كه سند مشخصي براي پيش

 .  [1]برمي گرددسال پيش  3000ت نيست. قدمت تغذيه آبهاي زيرزميني به بيش از اين روشها در دس
برداري هاي نامعقول و گاه افراطي از منابع موجود، تخريب محيط زيست،  رشد جمعيت، افزايش روز افزون نياز انسان به استفاده از طبيعت، بهره     

كه احتماالً آينده حيات بشري را دستخوش مخاطره قرار  مسائلي هستنداز اين قبيل  مورد گسترش مناطق بياباني و كويري، جاري شدن سيل و دهها
برداري  د. از طرفي نياز روزافزون انسان به منابع و مواد خام و گسترش زندگي صنعتي و شهرنشيني اهميت توجه به مسائل محيطي و بهرهنده مي

 ي ساخته است.مطلوب و بهينه از منابع آب و خاك را دوچندان ضرور
، گياهان و جانوران در بسياري از كشورها، از جمله كشور ما هاوجود محدوديت آب و كمبود منابع آبي بعنوان يكي از حياتي ترين اهرمها، زندگي انسان    

ز فزاينده به منابع آب درايران، موجب نيا و كشاورزي عنوان مي گردد.،اجتماعي بعنوان يكي از تنگناهاي توسعه اقتصادي  و مورد تهديد قرار داده استرا
زدن تعادل منابع آب زيرزميني شده است، بطوري كه تراز سفره هاي ابدار در بسياري از نقاط كشور منفي شده  برداري بي رويه و سبب برهم بهره
  . [2]است
وقوع سيل هر ساله خسارات جبران ناپذيري را براي كشورمان االرضي، تخريب آبخيزها و پوشش گياهي و  سيالبها و مهار آبهاي تحتازعدم استفاده      

به نحو مطلوب به ارمغان مي آورد. اين در حالي است كه به مدد تكنولوژي و رعايت اصول فني هر ساله مي توان با كمترين هزينه اين سيالبها را مهار و 
 برداري نمود. از آن بهره
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ينه رفع كمبود آب و جلوگيري از فرسايش و تخريب منابع طبيعي، آب، خاك و استفاده منطقي از منابع يكي از رهيافتهاي نو در زمپخش سيالب      
 4000الت اساسي در منطقه مورد مطالعه باال بودن ميزان تبخير بوده (ضاز لحاظ علمي با توجه به اينكه يكي از مشكالت و مع آيد. آب به حساب مي

ميلي متر) مشكالتي را از جهت كمبود آب در منطقه ايجاد نموده بنابراين با توجه به اينكه اين  50در منطقه ( ميلي متر) و از طرفي كمبود بارندگي
نمايد تا اين مسئله از لحاظ اقتصادي و اجتماعي بررسي و نتايج  لذا ضرورت ايجاب مي باشدتواند در جهت تغذيه سفره آب زيرزميني تاثير گذار طرح مي

 آن ارائه گردد.
 

 وصيات منطقه موردمطالعه:خص
كيلـومتري از شهرسـتان بـم در     90حوزه آبخيـز آب باريـك بـم كـه در داخـل محـدوده بـم و نرماشـير قـرار دارد در جنـوب شـرقي بـم و در فاصـله              

لي و عــرض شــما 28و  34تــا  28و  24ايرانشــهر قــرار گرفتــه اســت. ايــن حــوزه از نظــر موقعيــت جغرافيــايي در حــد فاصــل  -مســير ارتبــاطي بــم

باشــد كــه تقريبــاً  كيلــومتر مربــع مــي 364طــول شــرقي قــرار دارد. وســعت حــوزه آبخيــز آب باريــك  58و  43تــا  58و  23
10
كــل شهرســتان  1

وران باشـد. مخـروط افكنـه رودخانـه آب باريـك از رسـوبات آبرفتـي د        متـر مـي   900باشـد. ارتفـاع متوسـط ايـن حـوزه از سـطح دريـا حـدوداً          بم مي
هكتــار عمليــات اجرايــي پخــش ســيالب بــر روي ايــن مخــروط افكنــه طراحــي و احــداث  4000چهــارم تشــكيل شــده و در حــال حاضــر در ســطح 

 شده است.
 باريك مشخصات طرح آبخوان آب

 منبع:مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي كرمان
 
ــدود     ــي طــرح در ح ــدگي در محــل اجراي ــزان بارن ــ 50متوســط مي ــا   ميليمت ــدگي ت ــزان بارن ــات مي ــرآورد شــده و در ارتفاع ــال ب  250ر در س

 ميليمتر افزايش مي يابد.
ــيم    ــه در تقس ــورد مطالع ــه م ــان و منطق ــير و ريگ ــه نرماش ــي     ناحي ــوب م ــاني محس ــك و بياب ــواحي خش ــزو ن ــي ج ــاي طبيع ــدي ه ــردد از  بن گ

م خشـك، فقـر پوشـش گيـاهي و جـانوري، كمبـود آب بـراي        ميليمتـر، اقلـي   250تـرين خصوصـيات چنـين نـواحي بارنـدگي سـاليانه كمتـر از         عمده
 پوشش گياهي و كشاورزي، تبخير بش از حد دشتهاي وسيع و تسلط شنهاي روان بر منطقه است.

ــه      ــد. زنــدگي روســتايي محــدود ب ــژه و مقــاوم امكــان زيســت دارن ــات وي ــوده و نباتــات و حيوان ــايين ب ــراكم جمعيتــي پ ــواحي ت ــه ن در ايــن گون
اقتصـاد ايـن گونـه نـواحي بطـور عمـده        .رود  و پراكنـده بـوده كـه تعـداد و وسـعت آنهـا تـابعي از امكانـات آب و خـاك بشـمار مـي            هاي كوچك آبادي
 گرداني، كشاورزي، تجارت و ... استوار است. بر رمه

ـ                حـال   ا ايـن محصوالت عمده در اين منطقـه خرمـا، مركبـات، غـالت بخصـوص گنـدم اسـت و بـا آنكـه محصـوالت مختلفـي كشـت مـي گـردد ب
بـه ايـن ترتيـب مالحظـه      تشـكيل ميدهنـد.  شـتر و بـز   راايـن گونـه منـاطق    اكثردامهـاي  نان گندم و خرما غـذاي عمـده سـاكنان ايـن منطقـه اسـت.       

 هكتار 4000 مساحت پخش سيالب اجراء شده
 متر مكعب 4878 حجم گابيون بندي
 متر مكعب 7/2945 حجم خشكه چين

 اصله180000 هالهاي كشت شده در عرصهتعداد ن
 اصله300 تعدادنهالهاي مثمر(خرما)

 متر مكعب 1028894 حجم خاكريزي انجام شده در عرصه
 متر مكعب 662480 حجم خاكبرداري انجام شده در عرصه

 ميليون متر مكعب 6 74آبگيري در اسفند 
 ميليون متر مكعب 44 75آبگيري در سال 
 ميليون متر مكعب 53 76آبگيري در سال 
 ميليون متر مكعب 80 77آبگيري در سال 

 ميليون متر مكعب 186 77حجم كل آب آبگيري تا پايان سال 
 ميليون متر مكعب 146 حجم كل آب  ذخيره شده
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ــل طبيعــي مــي ــدگي ميباشــد  گــردد عوام ــود بارن ــرين آن كمب ــه مهمت ــين   از عمــده ك ــع رشــد زم ــرين موان ــق كشــاورزي ت ــروري  داري و رون ودامپ
   محسوب ميشود

 

 : طرح اهداف

 تعيين تاثير آ بخوانداري در تغذيه سفره هاي آب زير زميني منطقه- 1    
 منطقه تاثير آبخوانداري در روند كمي و كيفي سطح زير كشتتعيين  -2
 درمنطقهميزان آب تزريق شده توسط پخش سيالب واجتماعي تعيين اثرات اقتصادي  -3
 

 روش تحقيق:
ت كه جمع آوري داده ها از طريق مشاهده مستقيم ،بررسي اسناد ومدارك ومصاحبه عميق انجام پذيرفته است. به اين تحقيق فوق يك تحقيق كيفي اس

برداران طرح و همچنين حضور در منطقه اطالعات مورد  صورت كه محقق در طول تحقيق به طور دائم از طريق مصاحبه با تهيه كنندگان، مجريان وبهره
 .نموده است نياز را تهيه

 
 بحث و نتيجه گيري 

 وضعيت كشاورزي منطقه
 .هاي زير بررسي خواهد شد تحت عنوان،اجتماعي در اين قسمت ويژگيهاي اقتصادي 

 ،ج)وضعيت اجتماعي ب) دامداري،الف ) كشاورزي 
ررسي وضعيت كشاورزي منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه بخش كشاورزي آن عمدتاً شامل اقتصاد مبتني بر توليدات زراعي و باغي است و ب     

نطقه بعلت شرايط اقليمي حاكم بر منطقه (حرارت زياد، بارندگي كم و تبخير باال) كشت محصوالت ديمي متداول نيست. در گذشته بعلت برخورداري م
درصدي از زمينهاي منطقه زيركشت محصوالت زراعي و باغي بوده است. با از بين رفتن پوشش گياهي ،وشش گياهي مناسب و ميزان آب زياد از پ

اي نه چندان دور  كرد در آينده منطقه (درختان جنگلي و مراتع) و گسترش كوير از ميزان اراضي زراعي كاسته شده است و اگر اين روند ادامه پيدا مي
گرديد. اما بعد از اجراي پروژه پخش سيالب ديده شده كه با افزايش ميزان آب در  هاي شن و ماسه مدفون مي ل اراضي كشاورزي و باغي منطقه زير تپهك

 منطقه در اكثريت روستاها سطح زير كشت افزايش يافته است.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 آب ورودي و ذخيره شده در طرح به ميليون متر مكعب )1نمودار(
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 مقايسه سطح زير كشت روستاها ي مورد مطالعه قبل وبعد از اجراي طرح)2نمودار(
ارندگي آبدار با توجه به شرايط اقليمي، منطقه مورد مطالعه داراي فقيرترين شبكه آبهاي روان است. به استثناء بستر اصلي حوزه آب باريك كه در فصل ب

ها و جريانهاي فصلي چند روزه تا  چندان آبي در بستر ندارند. دشت نرماشير و منطقه بم و منطقه مورد مطالعه توسط رودخانه بوده ساير مسيلهاي فرعي
منابع آب بطريق قنات، حفر چاه و استفاده زبرداري ها ا چند ماهه تغذيه مي گردند و بدليل كمبود بارندگي و فقر منابع آبهاي سطحي، قسمت اعظم بهره

شوند در بعضي از روستاها نيز تعداد چاه نيمه عميق  گيرد. اين تعداد حلقه چاه صرفاً در امور كشاورزي بكار گرفته مي زن آب زيرزميني انجام مياز مخا
 نمايند. جهت آب آشاميدني حفر شده است كه در حال حاضر آب قابل شرب روستاها را تامين مي

گردد اثرات پخش سيالب در جهت راه اندازي و مرمت قنوات در روستاها كامالً محسوس بوده بطوريكه  ه ميمالحظ) 3شماره (نمودار درهمانطوريكه      
همچنين با افزايش سطح اب سفره هاي  اند. برداري قرار گرفته مورد بهره 1377در اين روستاها قنوات تخريب شده مرمت و بازسازي شده در سال 

شبيه سازي نشان داده كه در اثر پخش سيالب(به منظور  .[3]داشته با وجود اين از تعداد قنوات كاسته نشدهمنطقه تعداد چاه هاي اب نيز افزايش 
 .[4]مكعب آب به ابخوان اضافه شده استميليون متر 6/12به ميزان 78تا75تغديه مصنوعي)به طور متوسط طي سالهاي

 

 
 بل وبعد از اجراي پروژهق تعدادقنوات وچاهاي موجود در منطقه مورد مطالعه)3نمودار(
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 وضعيت دامداري منطقه
نشـان مـي دهـد كـه طـي ايـن سـالها در كـل روسـتاهاي منطقـه بعلـت فقـر پوشـش               1375تـا   1360مقايسه بين تعداد دام منطقه طي سـالهاي  

ــاهي  ــارنگي    گي ــود ب ــابع اب وكمب ــاهش من ــدليل ك ــالهاي       ب ــين س ــار ب ــه ام ــا مقايس ــت ام ــته اس ــمگيري داش ــاهش چش ــا  1375ك  (1385ت
كــه دليــل آن افــزايش ســطح  آبهــاي زيــر زمينــي بــه  باشــد نشــان دهنــده افــزايش تعــداد  انــواع دام در منطقــه مــورد مطالعــه مــي )4نمودارشــماره
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 وضعيت اجتماعي ساكنان منطقه
مناسبات جديد اجتماع،  ارتباطات و ب منطقه تاثير زيادي بر ساختار اجتماعي و اقتصادي منطقه تاكنون داشته وآافزايش  طرح پخش سيالب و ايجاد

با  اهداف وشيوه هاي اجرايي برنامه هاي عمراني، هر چه بيشتربا اقدامات ترويجي وجود آورده است لذا الزم است كه  اقتصادي وفرهنگي در منطقه به
همدلي بوميان همراه شود. اجراي طرح در منطقه  گردد تا با مشاركت وزهمسا رواني جامعه هماهنگ و شرايط حساس كنوني در وضعيت فرهنگي و

 دادموجب شده است كه بسياري از اهالي روستاهاي منطقه در ايستگاه مشغول بكار شوند. بنابراين اجراي طرح در اين منطقه باعث شده است كه تع
امابه دليل تغذيه  اند كه قبالً بدليل بيكاري مشغول به مهاجرت از منطقه بوده اند بعضي از افراد شاغل اذعان داشته شاغلين در منطقه افزايش نموده و

ريكه در تجزيه همانطو .درمنطقه سكني گزيده اند "سفرههاي آب در اثر اجراي پروژه ورونق مجدد بخش كشاورزي وبه تبعيت آن رونق دامداري مجددا
نفركاهش يافته است و از نظر اماري 445نفر بوده كه اين ميزان پس از اجراي طرح به618ميزان مهاجرت قبل از اجراي طرح تحليل آماري امده است

 است.اجراي طرح در منطقه بطور محسوس از ميزان مهاجرت كاسته معني دار ميباشدو نشان دهنده اين است كه  %5در سطح 
 
 

 اد هاپيشنه
اند. و در نتيجه اين  برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني نسبت به تغذيه طبيعي، آبخوانها تهي شده در مناطق خشك و نيمه خشك، بدليل استمرار بهره

زياد، قابليت ذخيره سازي  باشد. و حال آنكه نفوذپذيري هايي غير توليدي بوده و شرايط بياباني بر آنها حاكم مي توهم بوجود آمده است كه چنين عرصه
و كارآمد  فراوان آب در رسوبات دانه درشت و توان طبيعي سيالبها در بارورسازي اين عرصه ها از مواردي هستند كه امروزه نمود خود را در بحث نوين

برداري از سيالبها از طريق مهار  اي بهرهه اند. بطوريكه در صورت سرمايه گذاري در سطح ملي و با كاربرد شيوه پخش سيالب در آبخوانها ظاهر ساخته
هاي خشك و به ظاهر بياباني در قالب احياء و توسعه جنگلها و مراتع و بازسازي محيط زيست، مخازن زيرزميني تهي را پر  آنها، عالوه بر احياي عرصه

 سازد. و مردمي ميسر مينموده و امكان دستيابي به آب  را به صورت نسبتاً پايدار و با استفاده از روشهاي ساده 
توانند مزايا يا اهداف چند منظوره آبخوانداري محسوب گردند، بصورتي هم خوان و هم آهنگ  مقايسه و در كنار هم قرار دادن اين عوامل، كه مي

 ر خالصه نمود:آورد. با مروري گذرا اين اهداف و مزايا را مي توان به شرح زي اسباب توسعه پايدار كشاورزي در كشور را فراهم مي
 

 هاي وسيع ناشي از سيل. كم هزينه و اقتصادي سيالبها همراه با كاهش و يا حذف خسارت،اداره و مهار سريع-1
وري از نزوالت و اداره و پيشگيري از هدر رفت  هاي آب زيرزميني و فراهم نمودن امكان بهره ترين روش براي تغذيه سريع سفره مناسبترين و اقتصادي-2

 .هرزآبها
 هاي انبوه و اراضي بارور كشاورزي. ها بر مراتع مشجر و بيشه تبديل اراضي غير قابل استفاده آبرفتهاي درشت دانه در عرصه آبخوانها و مخروطه افكنه-3
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 انها.هاي تبديل اراضي باير و بياباني پايين دست به اراضي داير فعال كشاورزي با تغذيه و پر آب نمودن آبخو فراهم نمودن زمينه-4
هاي چسبنده ريزدانه و حذف كانونهاي مذكور با تبديل اراضي به رويشگاه  مهار كانونهاي توليد شن هاي روان درعرصه آبخوانها با پوشاندن آنها با اليه-5

 هاي جنگلي و مرتعي.
 ي حاصلخيز كشاورزي.جلوگيري از گسترش بيابانها و اراضي باير و بياباني پايين دست آبخوانها با تبديل آنها به اراض-6
 مرتعي و كشاورزي گسترش يافته. -هاي جنگلي فراهم نمودن بستري عظيم و جديد براي اشتغال در عرصه-7
هاي اقتصادي و بسيار زود بازده و ايجاد ديدگاه و  جنگلي و مرتعي در قالب طرح -افزايش توليدات كشاورزي با زيركشت رفتن اراضي جديد كشاورزي-8

 راي توسعه اقتصادي منابع طبيعي.جايگاهي نو ب
 كشاورزي. -مرتعي -هاي جنگلي هاي باير و بياباني و توسعه عرصه بهنيه سازي محيط زيست با كاهش عرصه-9

 فراهم نمودن كوششي همه جانبه و هماهنگ و گسترده براي مقابله با آثار و نتايج تغييرات آب و هوا و اقليم بسوي خشكي و خشك سالي.-10
هاي چند ميليون هكتاري و همچنين مشاركت  اهم نمودن امكان مشاركت وسيع و همه جانبه مردم در احياء و حفاظت منابع طبيعي در عرصهفر -11

 هاي توليد و اشتغال جديد. آنها در ايجاد زمينه
هاي بكر و دست نخورده در جهت توليد  ينهايجاد اميد و باور جدي در كشور بر لزوم محور قرار دادن كشاورزي جهت فعال كردن و بكارگيري زم-12

 اشتغال و توسعه اقتصادي، اجتماعي. –
عامل قبلي و شعاري جدي و عملي براي تالش هاي  12اي كه مي تواند پوششي زيبا براي  طرح مسئله توسعه پايدار كشاورزي بعنوان زمينه-13

 هماهنگ آبخوانداري باشد.
 .دي و خود اتكايي يا اقتصاد بدون نفت كه امروزه در دستور كار دولت قرار گرفته استو در پايان حركت بسوي اقتصاد تولي-14

 
 
 نابع م
 . مقدمه اي بر مهار سيالبها و بهره برداري بهينه از آنها، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع)1374(كوثر، آهنگ، - 1

پايان نامه كارشناسي -سجرد سمنان ونقش آن درتغذيه آبهايزيرزميني)،بررسي رسوبات در حوزه هاي پخش سيالب ال1375هند آبادي،آ.ك (  -2 
 ارشد، دانشكده منابع طبيعي كرج.

 )، بكارگيري مدل مدفلو مديريت بهره برداري ازآب هاي زيرزميني وارزيابي عملكردطرح دشت اب باريك بم1382كتيبه،ه( -4
 .ي آب باريك بروضعيت ساكنين منطقه).بررسي ومطالعه تاثير طرح ابخواندار1378بني اسدي ،م( -3
اسالمي واحد ان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه ازادپاي-اب باريك بمپخش سيالب  پروژه  واجتماعي اقتصادي ارزيابي فني)1390محسن (، هوشمند -5

 .بافت
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