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  چكيده
پيامدهاي هي و افزايش توليد مراتع از ي آب زير زميني، بهبود پوشش گياها سفرهتغذيه  ،ها سيالبمهار 

ها زماني ممكن  ارزيابي صحيح اين پروژه، حالبا اين  .باشند ميدر كشور  هاي پخش سيالب اجراي طرح
  .ارزيابي قرار داد يز موردن برداران و بهرهبر اساس نظرات ساكنين عالوه بر ارزيابي فني، طرح را است كه 

ازديد روستاييان  جاجرم  طرح پخش سيالبدف ارزيابي اثربخشي پژوهش حاضر با ه ،در اين راستا
 .باشد ميها در اين تحقيق پرسشنامه  آوري داده ابزار جمع .ساكن در حاشيه طرح انجام شده است

نظران آبخيزداري استفاده شده و براي  منظور سنجش روايي پرسشنامه از نظرات كارشناسان و صاحب هب
هاي اين تحقيق نشان داد كه ارزيابي  يافته .شدآلفاي كرونباخ استفاده  سنجش پايايي پرسشنامه از

كه  نتايج نشان داد  چنين هم. مثبت بوده است جاجرماز اجراي طرح پخش سيالب  اطراف مناطقساكنين 
هاي سيل بر مزارع و  كاهش خسارتسيالب جاجرم از ديدگاه روستائيان، ثير طرح پخش ترين تأ بيش
  . ل مسكوني استها و مناز باغ

  آبخوان هاي سيل، تغذيه مصنوعي هاي ناپارامتري، خسارت آزمون :ها كليد واژه
 

Evaluation of the Effectiveness of Jajarm Flood Spreading from the 
Viewpoints of the Neighboring Villages 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate of the effectiveness of Jajarm flood spreading from 
the viewpoints of the neighboring villages. Therefore, this study is an applied research and is a 
field research in terms of control and supervision. the statistical community of this research are 
villagers living in the margins of the aquifer in Jajarm  flood spreading. Data collection tool 
was a questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire the opinions of experts 
in the aquifer and watershed management were used and to evaluate the reliability of the 
questionnaire Cronbach's alpha was used that it was 81%. The methods of descriptive and 
inferential statistics were used to analyze the data. Findings showed that the evaluation of the 
inhabitants of neighboring villages have been positive about implementing the flood spreading 
project. The results showed that the highest effect of flood spreading on aquifer in villagers 
‘views was in reducing the flood damages on residential buildings, farms and gardens and 
village roads as well.  
Keywords: Nonparametric Tests, Flood Damage, Artificial Recharge 
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  مقدمه

 مخرب، يها سيل ايجاد بر عالوه كشور خشك مناطق در بارندگي زماني و مكاني نامناسب توزيع

 يها گزينه از يكيهاي پخش سيالب  طرح. شود مي پايين دست كويري و شور اراضي به آب هدايت موجب
 پوشش افزايش خاك، و آب منابع از تر بيشبرداري  بهره منظور به نيمه خشك و خشك يها محيط در مناسب

 كشت زير زيرزميني، سطح آبهاي افزايش باعث سيالب پخش طرح جرايا. است اهداف ديگر و گياهي

جعفري و (شود  مي منطقه در مردمي مشاركت و اشتغال افزايش كشت، الگوي تغيير زراعي، محصوالت
   .)1396همكاران، 
 در مطلوبي تاثير باشند و اجتماعي مثبت اثرات فاقد ها پروژه گونه اين چه چنان است ثابت كرده جربهت

ها  حوزه ساكنين كه است بديهي باشند نداشته آبخيز ساكنين حوزه زايي اشتغال و درآمد نيز و مردم نگرش
 اجراي براي يگذار سرمايه عمالً و داشت نخواهند ها هپروژ اين اجراي در مشاركت براي انگيزه چنداني

داشت  خواد بدنبال را ملي هاي سرمايه استهالك و نبوده صرفه مقرون به اقتصادي نظر از ها پروژه گونه اين
ي مختلفي به صورت جداگانه بر ها پژوهشدر زمينه اثرات پخش سيالب ). 1394باقريان و همكاران، (

ي، رسوب، خصوصيات خاك و مسائل اقتصادي و اجتماعي پارامترهاي مختلفي از قبيل منابع آب، پوشش گياه
  . انجام گرفته كه در ادامه به مرور برخي از آنها پرداخته شده است

بر وضعيت  پخش سيالب گربايگان ضمن برشمردن اثرات مثبت طرح) 1376( رحمتي و همكاران
هاي آبخيزداري صرفا به عوامل  حسود آوربودن آن، ياد آور شده اند كه موفقيت طر اقتصادي اجتماعي منطقه و

، )1394(باقريان و همكاران. محلي نيز توجه نمود تكنيكي ربط ندارد بلكه بايستي به عوامل اجتماعي و
ها با استفاده از  آن. هاي پخش سيالب بر آبخوان از ديدگاه روستائيان را مورد ارزيابي قرار دادند طرحبخشي اثر

غربي، خراسان  هاي آذربايجان خانوار در استان 400ده مربوط به تعداد هاي تكميل ش نامه اطالعات پرسش
هاي آماري توصيفي و تحليلي، نتيجه گرفتند كه در مجموع  بوشهر، يزد و ايالم و با به كارگيري روش رضوي،

رضايي  .باشد ارزيابي ساكنين روستاهاي حاشيه طرح آبخوان از اجراي طرح پخش سيالب بر آبخوان مثبت مي
تحقيقاتي دهلران  ايستگاه در سيالب پخش اقتصادي اثرات تحليل و تجزيه و به پايش) 1396(و همكاران 
 به اقدام گذاري هاي سرمايه طرح اقتصادي ارزيابي صحيح معيارهاي از استفاده با منظور، اين براي. پرداختند

نتايج نشان داد كه . است شده لرانده آبخوانداري ايستگاه در طرح اقتصادي توجيه و سودآوري ميزان تعيين
باشد كه نشان دهنده توجيه اقتصادي  مي 87/2و نسبت فايده به هزينه برابر  38/0نرخ بازگشت سرمايه برابر 

  . طرح است
هاي تحقيقاتي به اجرا درآمده  ترين طرح هاي پخش سيالب مهم پروژهتوان بيان نمود  در مجموع مي

 در تدريج به اشاره مورد تحقيقاتي هاي طرح. باشند خاك و آبخيزداري ميحفاظت تحقيقاتي هاي  توسط بخش
بايد توجه داشت كه پروژه پخش سيالب در سطح  .اند گرفته قرار الگوبرداري مورد كشور اجرايي هاي بخش

توان به كاهش خسارت سيل وسيع انجام شده و داراي اثرات غير مستقيم بسياري مي باشد كه از جمله آن مي
با اين حال كمي نمودن . چنين افزايش توليدات دامي و كشاورزي اشاره نموداماكن و اراضي روستاها و هم به

دليل عدم وجود  به) بر خسارت سيالب و توليدات دامي و كشاورزي(اثرات غير مستقيم پروژه پخش سيالب 
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مل موثر بر تغييرات اين پيامدها پيچيدگي شرايط به آساني ميسر نيست و در نتيجه تمامي عوا چنين همداده و 
هاي مذكور از ديدگاه ساكنين مناطق مجاور  الزم است تا اثربخشي پروژهبنابراين . چندان در اختيار نمي باشد
  . پروژه مورد بررسي قرار گيرد

  
    

  ها مواد و روش
ارتفاع . دقرار دار استان خراسان شماليدر  شهر جاجرمكيلومتري  5در  پخش سيالب جاجرمعرصه 

اي با بافت خاكي درشت دانه و  عرصه انتخابي در مخروط افكنه. باشد متر مي 900متوسط عرصه از سطح دريا 
صدم تا يك درصد قرار گرفته و در حال حاضر اين اراضي به صورت مراتع مورد  75شيب ماليم بين 

كل عرصه پخش سيالب حدود  .)1398ان، ؛ رجائي و همكار1391رنگاور و همكاران، ( گيرند برداري قرار مي بهره
 ).1391اسكندري و همكاران، ( مساحت دارد هكتار  150هكتار و فاز دوم  250 آنهكتار است، كه فاز اول  400

 .دهد را نشان مي27/12/1397رصه پخش سيالب جاجرم در تاريخ ع 1فاز آبگيري  1شكل 

  
  27/12/1397آبگيري عرصه پخش سيالب جاجرم در تاريخ  1شكل 

 994شود از حوزه آبخيزي به وسعت  گيري مي اين عرصه كه توسط رودخانه فصلي شاه آباد سيل
هاي اين رودخانه پس از طي مسير به  رواناب. گيرد كيلومتر سرچشمه مي 5/177كيلومتر مربع و محيطي برابر 

برقراري رابطه همبستگي بين دو متوسط بارندگي ساالنه حوزه آبخيز با استفاده از . شود كوير جاجرم وارد مي
ميليمتر و  5/237هاي هواشناسي منطقه  عامل بارندگي متوسط ساالنه و ارتفاع از سطح درياي ايستگاه

ميليمتر  3/146بر اساس آمار ده ساله ايستگاه باران سنجي جاجرم  پخش سيالب متوسط بارندگي عرصه
   .)1391اسكندري و همكاران، ( محاسبه شده است

  
  كار روش

هاي طبيعي و در سطح وسيع انجام  هاي پخش سيالب در عرصه همانگونه كه توضيح داده شد پروژه
بنابراين الزم است نظر ساكنين مناطق . اند كه در نتيجه آن بر زندگي ساكنين اطراف اثرگذاشته است شده

 لحاظ از پژوهش ين قسمت ا در استفاده مورد روش. حاشيه طرح در زمينه اثربخشي آن مورد توجه قرار گيرد



٤ 

 به پيمايش فن با و تحقيق توصيفي روش به و است اطالعات، ميداني گردآوري لحاظ و از كاربردي هدف،

در اين راستا . ها در اين قسمت از پژوهش، پرسشنامه بود آوري داده گيري و جمع ابزار اندازه .رسيد انجام
سخگويان و بررسي اثربخشي پروژه پخش سيالب، طراحي هاي فردي پا حاوي ويژگي يافته ساختار پرسشنامه

گويه براي ارزيابي نظرات ساكنين مناطق حاشيه طرح  24براي اين منظور . )1394همكاران، باقريان و ( شد
در اين روش . اي ليكرت استفاده گرديد گزينه 5پخش سيالب تهيه و براي سنجش نظرات ايشان، از يك طيف 

معيارهاي مذكور در چهار شاخص كلي قابل  .بندي شد رتبه) 5(تا خيلي زياد ) 1(امتيازات از خيلي كم 
ها را در چهار شاخص اقتصاد جوامع محلي، فني  توان آن بر اساس نوع گويه ها مي. باشند بندي مي جمع

  .بندي نمود ، خدماتي و روابط اجتماعي تقسيم)هيدرولوژيك(
- بندي آنها از تجزيه واريانس دوطرفه و آزمون فريد رتبه ي مختلف وها شاخصبراي مقايسه ميانگين زير

من، اين فرضيه را اي فريدطوركلي تحليل واريانس دوطرفه رتبه به. استفاده شد SPSSمن با كاربرد نرم افزار 
گروه همتا از توزيع پيوسته واحدي و يا از چند توزيع با ميانه يكسان و يا در صورت تقارن  kآزمايد كه  مي
 ):1رابطه (اند  ها با ميانگين يكسان گرفته شدهيعتوز

                          )1(  
  

ام  jها در ستون حاصل جمع رتبه: jRتعداد سطرها و : Nها يا سئواالت، ، تعداد ستونKكه در آن، 
  .است

    
 

    نتايج و بحث
سيل وارد عرصه  75جاجرم از سال تاسيس تا كنون  بر اساس نتايج پايش آبگيري پروژه پخش سيالب

ميزان حجم ذخيره شده در آبخوان نيز  3پخش سيالب جاجرم و شكل نتايج آبگيري پروژه  2شكل . شده است
  . دهد را نشان مي
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  سال بهره برداري
  هاي مختلف حجم ذخيره آب در آبخوان جاجرم در سال 3شكل 

  
مورد ارزيابي قرار  روايي و اعتبار پرسشنامه اطالعات، آوري جمع از پرسشنامه و قبلپس از تهيه 

 چنين هم. شد استفاده هاي آبخيزداري طرح با آشنا و تجربه با كارشناسان نظرات براي اين منظور از. گرفت

 دست به 81/0 مقدار آن كه شد استفاده كرونباخ آلفاي آزمون از ها شاخص و ها پايايي مقياس آزمون جهت

؛ نور و همكاران، 1396باقريان و همكاران، ( 7/0با توجه به باالتر بودن مقدار ضريب آلفاي كرنباخ از . آمد
در ادامه با مراجعه به  .است ي ارزيابي در تحقيق حاضرها شاخص مقبوليت دهنده نشان درصد اين ، لذا)1397

ارائه شده  1ها در جدول  بندي گويه نتايج رتبه. ها گرديد مهشوراي روستا و افراد مطلع اقدام به تكميل پرسشنا
  .است
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  هاي مورد بررسي در منطقه پخش سيالب جاجرم بندي گويه رتبه 1جدول 

 رتبه
ميانگين 
 رتبه

 شماره  گويه

 1 داري باعث افزايش سطح اراضي كشاورزي منطقه شده است؟ آيا بنظر شما طرح آبخوان 12.69 10

 2 آيا از نظر شما اين طرح باعث افزايش سطح اراضي مرتعي روستاي شما شده است؟ 16.19 9

 3 بنظر شما آيا اين طرح باعث كاهش ميزان مهاجرت مردم از روستا شده است؟ 10.38 16

 4 آيا از نظر شما اين طرح باعث افزايش عملكرد توليدات كشاورزي روستا شده است؟ 12 13

ظر شما اين طرح باعث افزايش ميزان اشتغال درروستا شده است؟اين بن 11.38 14 5 

 6 آيا بنظر شما اين طرح باعث افزايش سطح باغات و عملكرد توليدات باغي در روستا شده است؟ 9.88 17

بنظرشما اجراي اين طرح باعث افزايش توليدات دامي روستا شده است؟ 17 8 7 

فزايش ميزان آبدهي قنوات روستا شده است؟آيا اجراي اين طرح باعث ا 20.19 3 8 

 9 آيا بنظر شما اين طرح باعث افزايش تعداد چاههاي آب كشاورزي شما شده است؟ 12.44 11

 10 آيا بنظر شما اين طرح باعث افزايش ميزان آبدهي چاههاي كشاورزي شما شده است؟ 18.31 5

 11 داري باعث كنترل و جلوگيري از خسارات سيل به منازل روستا شده است؟ آيا بنظر شما طرح آبخوان 21.56 1

 12 داري باعث كاهش خسارات سيل به اراضي و باغات روستا شده است؟ بنظر شما آيا طرح آبخوان 20.56 2

 13 باطي روستا شده است؟داري باعث كاهش خسارت سيل به راههاي ارت آيا بنظر شما طرح آبخوان 17.69 6

آيا از وقتي كه طرح اجرا شده اختالف و درگيري بين ساكنين روستا بر سر طرح ايجاد شده است؟ 8.56 22 14 

 15 آيا اجراي اين طرح باعث بروز اختالفات ودرگيري بين روستاييان و ارگان مجري شده است؟ 7.62 23

رگيري بين روستاييان و ارگانهاي دولتي درمنطقه شده است؟آيا اين طرح باعث بروز اختالفات ود 5.75 25 16 

 17 آيا بنظر شما اجراي اين طرح باعث افزايش امكانات رفاهي و خدماتي روستا شده است؟ 8.94 20

 18 آيا بنظر شما اجراي اين طرح باعث افزايش قيمت اراضي زراعي و باغي شما شده است؟ 12.19 12

 19 داري باعث افزايش مناطق تفريحي روستا شده است؟ طرح آبخوانبنظر شما آيا 9.25 19

آيا بنظر شما اين طرح باعث توسعه واحياي مراتع اطراف روستا شده است؟ 17.38 7 21 

داري باعث تغيير آب وهواي روستا شده است؟ آيا اجراي طرح آبخوان 9.44 18 22 

تباطي روستا شده است؟آياطرح آبخيزداري باعث توسعه راههاي ار 6.06 24 23 

15 10.88 
دار در مصرف آب  داري باعث افزايش ميزان آگاهي روستاييان در تغيير معنيآيا به نظر شما اجراي طرح آبخوان

 شده است؟
24 

 25 داري در مجموع براي منطقه مثبت بوده است؟ آيا به نظر شما اجراي طرح آبخوان 19.75 4

  
ها را  توان آن بر اساس نوع گويه ها مي. باشند بندي مي اخص كلي قابل جمعمعيارهاي مذكور در چهار ش

. بندي نمود ، خدماتي و روابط اجتماعي تقسيم)هيدرولوژيك(در چهار شاخص اقتصاد جوامع محلي، فني 
از نظر . باشد برداران مي ي مورد بررسي بر اساس نظرات بهرهها شاخصبندي  نشان دهنده اولويت 2جدول 
ترتيب  ي هيدرولوژيك، اقتصاد جوامع محلي، خدماتي و اجتماعي بهها شاخصين مناطق حاشيه طرح ساكن

  . داراي رتبه اول تا چهارم هستند
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  ي چهارگانه مورد بررسي در تحقيق حاضرها شاخص 2جدول 

  رتبه  ميانگين رتبه  شاخص
  2  58/13  اقتصاد جوامع محلي

  1  45/18  )هيدرولوژيك(فني 
  3  15/9  خدماتي

  4  31/7  روابط اجتماعي

  
 3بر اساس جدول . باشد هاي اثرگذار بر اقتصاد جوامع محلي مي بندي گويه نشان دهنده رتبه 3جدول 

از ديدگاه مردم پخش سيالب جاجرم اثر مهمي بر توسعه و احياي مراتع و در نتيجه توليدات دامي منطقه 
هاي  بررسي. اراي حداقل اثر بر اراضي باغي مردم داشته استداشته است با اين حال از نظر مردم اين طرح د

در اين ميان . ها در عرصه پخش سيالب جاجرم بوده است هاي گياهي و تراكم آن ميداني داللت بر افزايش گونه
. گيرد قرار مي) روستاي حجت آباد(برداري روستائيان منطقه  باشد و مورد بهره پخش سيالب قرق نمي 2عرصه 
مل موجب شده تا از ديدگاه روستائيان حاشيه طرح، پروژه پخش سيالب داراي ارزش اقتصادي بااليي بر اين عا

  .دهد را نشان مي .ها داشته باشد توليدات دامي آن
  

  هاي اثرگذار پخش سيالب جاجرم بر اقتصاد جوامع محلي بندي گويه رتبه 3جدول 
ميانگين 
  شاخص  رتبه  رتبه

 ين طرح باعث توسعه واحياي مراتع اطراف روستا شده است؟آيا بنظر شما ا 1 17,38

 بنظرشما اجراي اين طرح باعث افزايش توليدات دامي روستا شده است؟ 2 17

 آيا از نظر شما اين طرح باعث افزايش سطح اراضي مرتعي روستاي شما شده است؟ 3 16,19

 اضي كشاورزي منطقه شده است؟داري باعث افزايش سطح ار آيا بنظر شما طرح آبخوان 4 12,69

 آيا بنظر شما اجراي اين طرح باعث افزايش قيمت اراضي زراعي و باغي شما شده است؟ 5 12,19

 آيا از نظر شما اين طرح باعث افزايش عملكرد توليدات كشاورزي روستا  شده است؟ 6 12

 ده است؟اين بنظر شما اين طرح باعث افزايش ميزان اشتغال درروستا ش 7 11,38

 آيا بنظر شما اين طرح باعث افزايش سطح باغات و عملكرد توليدات باغي در روستا  شده است؟ 8 9,88

  
هاي اثرگذار پروژه پخش سيالب بر خصوصيات هيدرولوژيك  گويه بندي رتبه دهنده نيز  نشان 4جدول 

داللت بر اهميت پروژه  4 ج جدولنتاي. باشد هاي زيرزميني مي هاي سيالب و تغييرات آب منطقه شامل خسارت
  . پخش سيالب جاجرم در كاهش خسارت سيل به منازل و اراضي باغي روستا دارد
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  اثرگذاري پروژه پخش سيالب بر خصوصيات هيدرولوژيك منطقه 4 جدول
  گويه  رتبه  امتياز رتبه

 به منازل روستا شده است؟داري باعث كنترل و جلوگيري از خسارات سيل  آيا بنظر شما طرح آبخوان  1 21.56

 داري باعث كاهش خسارات سيل به اراضي و باغات روستا شده است؟ بنظر شما آيا طرح آبخوان  2 20.56

 آيا اجراي اين طرح باعث افزايش ميزان آبدهي قنوات روستا شده است؟  3 20.19

 شما شده است؟آيا بنظر شما اين طرح باعث افزايش ميزان آبدهي چاههاي كشاورزي   4 18.31

 داري باعث كاهش خسارت سيل به راههاي ارتباطي روستا شده است؟ آيا بنظر شما طرح آبخوان  5 17.69

 آيا بنظر شما اين طرح باعث افزايش تعداد چاههاي آب كشاورزي شما  شده است؟  6 12,44

  
ژه پخش سيالب در هاي ارائه خدمات از طريق اجراي پرو بندي گويه دهنده رتبه نيز نشان 5جدول 

  .باشد منطقه و بهبود وضعيت خدمات رساني به روستاهاي اطراف طرح مي
   

  بندي اثرات خدماتي پروژه پخش سيالب جاجرم رتبه 5جدول 
ميانگين 
  گويه  رتبه  رتبه

 بنظر شما آيا اين طرح باعث كاهش ميزان مهاجرت مردم از روستا شده است؟  1 10,88

 داري باعث تغيير آب وهواي روستا شده است؟ بخوانآيا اجراي طرح آ  2 10,38

 داري باعث افزايش مناطق تفريحي روستا شده است؟ بنظر شما آياطرح آبخوان  3 9,44

 آيا بنظر شما اجراي اين طرح باعث افزايش امكانات رفاهي و خدماتي روستا شده است؟  4 9,25

 ي روستا شده است؟آياطرح آبخيزداري باعث توسعه راههاي ارتباط  5 8,94

  
بندي اثرات پروژه پخش سيالب بر اختالفات محلي و يا بهبود روابط  دهنده رتبه نشان 6در نهايت جدول 

  .باشد اجتماعي مي
 

  اثرات اجتماعي پروژه پخش سيالب جاجرم 6جدول 
  گويه  رتبه  ميانگين رتبه

 ين روستا بر سر طرح ايجاد شده است؟آيا از وقتي كه طرح اجرا شده اختالف و درگيري بين ساكن  1 8,56

 آيا اجراي اين طرح باعث بروز اختالفات ودرگيري بين روستاييان و ارگان مجري شده است؟  2 7,62

 آيا اين طرح باعث بروز اختالفات ودرگيري بين روستاييان و ارگانهاي دولتي درمنطقه شده است؟  3 5,75

 
برداران حاشيه طرح بيانگر آن است  پخش سيالب از ديدگاه بهره  طور كلي نتايج ارزيابي اثرات پروژه به

خصوص رضايت مردم در كاهش خسارات سيل بر  كه مردم منطقه از اجراي اين طرح رضايت نسبي را دارند و به
هاي ارتباطي منطقه قابل توجه است و اين امر نشانگر آن است كه طرح پخش  منازل مسكوني و اراضي و راه

  . رم در اين زمينه تأثير بسزايي داشته استسيالب جاج
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هاي مورد بررسي مربوط به كاهش خسارات سيل به  در اين زمينه باالترين امتياز در بين تمامي گويه
هاي روستا و افزايش آبدهي  منازل روستائيان، كاهش خسارت سيل به اراضي و باغ روستا، افزايش آبدهي قنات

شود كه موضوع كنترل سيل و جلوگيري از تخريب منازل  ترتيب مشاهده ميبدين . هاي روستا شده است چاه
ترين اثرات مثبت طرح پخش سيالب از ديد روستائيان بوده  هاي روستايي از مهم ها و راه مسكوني و نيز باغ

  . دقت مورد توجه قرار دهند است كه جا دارد مديران و مجريان طرح اين مسائل را به
توليد گياهان مرتعي در منطقه موجب بهبود وضعيت درآمدي ساكنين اطراف  از سوي ديگر افزايش
موضوع دليلي بر اهميت پروژه پخش سيالب جاجرم در بهبود وضعيت اين  .استپروژه از طريق دامداري شده 

  . باشد بوم خشك مي پوشش گياهي مورد نياز دامداران در يك زيست
هاي  اجراي طرح پخش سيالب بين روستائيان و نيز ارگان بروز اختالفات و درگيري ناشي از چنين هم

دهد مردم در  ترين فراواني و در رده آخر قرار داشتند كه اين موضوع نشان مي دولتي و مجريان طرح داراي كم
نمايند و لذا اين موضوع نشانگر نوع  كنند با همديگر همكاري مي هايي كه منافع عمومي را دنبال مي قبال طرح

 .اي براي اجراي اين طرح بوده است ام و وفاق ملي و منطقهو انسج

  
    

  نتيجه گيري
 خاك و آب منابع اهميت كه اين است كرد اشاره بدان بايستي بخش اين در گيري نتيجه عنوان به آنچه

 منبع اين دو از را خود سرمايه و آمد در تمام كه كشاورزان براي امر باالخص اين نيست پوشيده كسي بر

 بر كشاورزان بخصوص روستاييان اصلي گاه كه تكيه چرا .باشد مي اهميت با بسيار آورند مي بدست حياتي

 .باشد نمي حصول مناسب قابل خاك و آب منابع وجود بدون ها شغل اين و است دامداري باغباني و و زراعت
افزايش منابع آب هاي سيل و  در اين راستا پروژه پخش سيالب جاجرم از يكسو موجب كاهش خسارت

زيرزميني در منطقه شده است و از سوي ديگر با افزايش توليد علوفه در منطقه، منبع درآمدي مناسبي براي 
برداران، پروژه پخش سيالب جاجرم داراي  توان بيان نمود كه از ديدگاه بهره بنابراين مي. دامداران شده است

هاي اقتصادي طرح و  ط به تحليلنهايي در زمينه اين پروژه منو با اين حال ارزيابي. بوده است ي بااليياثر بخش
  .باشد تحليل بيالن آبي مي
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