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 چکیده

 مهمترین جمله از آب و خاکوری از منابع سازی بهرهای آب زیرزمیني و بهینههها، تغذیه مصنوعي سفرهمهار سیلاب

ارزیابي و تعیین میزان  ،هدف از این پژوهشگیرند. ميمد نظر قرار پخش سیلاب های اجرای پروژه هستند که در اهدافي

یلاب پخش س پروژهقتصادی ارزیابي اثربخشي ا ،در این تحقیق ،این منظوربه . است جاجرمطرح پخش سیلاب بخشي اثر

ولید و افزایش ت آب منابع ذخیره با استفاده از ارزش خالص فعلي و نسبت فایده به هزینه از طریق بررسي درآمد حاصل از

 ،همچنینقرار گرفت.  مطالعه مورددر ایستگاه جاجرم  سیلاب پخشپروژه های احداث و نگهداری ینههزعلوفه و تعیین 

دمي اقدام به ارزیابي اثرات طرح پخش سیلاب جاجرم شد. نتایج نشان داد که ارزش خالص فعلي نامه مراز طریق پرسش

 دستبهمیلیون ریال  252268با لحاظ نرخ بهره اعلامي از سوی بانک مرکزی برابر با مورد بررسي طرح پخش سیلاب 

 گذارییهسرمای توجیه اقتصادی بوده و دهد که پروژه پخش سیلاب جاجرم بر اساس ارزیابي دارايمآمد. این امر نشان 

ت بیانگر آن اس ،برداران حاشیه طرحپخش سیلاب از دیدگاه بهره پروژهارزیابي اثرات  ،همچنیناست. پذیر توجیهدر آن 

پروژه پخش سیلاب جاجرم از نظر  ،از دیدگاه مردم کهاینویژه که مردم منطقه از اجرای این طرح رضایت نسبي دارند. به

های خشک( و اهداف ثانویه )بهبود مراتع منطقه های سیل و ذخیره آب در دورهدن به اهداف اولیه )کاهش خسارترسی

 و تولید علوفه( موفق بوده است.

NPV ،هدرآمد، ذخیره آب، هزینخراسان شمالي، تولید علوفه،  های کلیدی: واژه

 مقدمه

و  خشک مناطق در بارندگي زماني و مکاني توزیع

مخرب، هاییلس ایجاد برعلاوه کشورخشک یمهن

دستیینپا یریو کو شور اراضي به آب هدایت موجب

های پخش سیلاب در مناطق پروژه ،بین ینا درشود. يم

گیری از منظور بهرهبه های مناسبيمختلف گزینه

خشک کشور یمهنخشک و  ها در مناطقسیلاب

 در صورت(. 2444و همکاران،  Mahdian)هستند 

توان انتظار مي بر آبخوان سیلاب اجرای صحیح پخش

محصولات زیرکشت زیرزمیني، سطح یهاآب افزایش

و اشتغال افزایش افزایش پوشش گیاهي مراتع، زراعي،

و همکاران،  Jafariرا داشت ) منطقه در مردمي مشارکت

2442).  

يشاثربخ و راندمان مورد در توانيم زماني ،همه نیا با

برعلاوه بتوان که داشت صحیحي قضاوت پروژه این

اقتصادی  یهاشاخص گرفتن نظر در با راآن فني، ارزیابي

___________________________
h.noor@areeo.ac.irمسئول مکاتبات: * 
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های یدگاهدوجود  .داد قرار ارزیابي مورد نیز و اجتماعي

ی هاپروژهمتفاوت در خصوص نتایج و راندمان حاصل از 

ها را یتفعالپخش سیلاب، ارزیابي اقتصادی این 

طلاع از نسبت منفعت به هزینه پروژه ضروری ا منظوربه

 چنانچه ،است کرده ثابت تجربه ،همچنینسازد. يم

 و باشند اجتماعي مثبت اثرات فاقد هاپروژه گونهینا

 یيزااشتغال و درآمد نیز و مردم نگرش در مطلوبي یرثات

 که است بدیهي، باشند نداشته آبخیز حوزه ساکنین

اجرا  در مشارکت برای دانيانگیزه چن هاهضحو ساکنین

و  Bagherian) داشت ها نخواهندپروژه این و نگهداری

 (. 2446همکاران، 

ی مختلفي هاپژوهشپخش سیلاب ینه اثرات زم در

جداگانه بر پارامترهای مختلفي از قبیل منابع  صورتبه

و  Mostafaei؛ 2444 ،همکارانو  Vayskaramiآب )

 ،همکارانو  Fazelpouraghdaei؛ 2442 ،همکاران

 ؛2444، همکارانو  Mirjalili(، پوشش گیاهي )2448

Tavili  ،؛2441و همکاران Jalilian  ؛ 2442 ،همکارانو

Atarod  ترسیب رسوب و 2448 ،همکارانو ،)

و  Padyab؛ 2444 ،همکارانو  Rajaieنفوذپذیری )

 ،همکارانو  Fazelpouraghdaei؛ 2445 ،همکاران

 Aghaeiي و شیمیایي خاک )(، خصوصیات فیزیک2448

Afshar  ؛ 2446 ،همکارانوMirjalili  همکارانو، 

و  Moslemi؛ 2441و همکاران،  Javadi ؛2444

( و 2449 ،همکارانو  Azarakhshi ؛2448همکاران، 

 هب ،که در ادامه گرفتهانجاممسائل اقتصادی و اجتماعي 

 است.  شده پرداخته هاآنبرخي از 

Ahmadvand  وKarami (2449 به ارزیابي اثرات )

اجتماعي پروژه پخش سیلاب در دشت گربایگان 

پرداختند. نتایح ایشان نشان داد که این پروژه دارای 

تاثیرات مثبتي بر کیفیت زندگي، شرایط اقتصادی 

روستایي و کشاورزی و حفظ جامعه روستایي داشته 

( به ارزیابي اثرات پخش 2444) Heydarianاست. 

ایستگاه پخش سیلاب کاشمر پرداختند. نتایج  سیلاب در

ی، برداربهرهایشان نشان داد که در هشت سال اولیه 

درصد پنج ها، کمتر از یلابسعرصه گسترش پخش 

 ست کها ، این در حاليعرصه پخش را پوشش داده است

یهي توج وبرآورد شده  1/4 نسبت سود به هزینه برابر

                                                            
1 Net Present Value 

در ساخت و  دهشانجامگذاری یهسرمامناسب برای 

و همکاران  Ghazaviنبوده است. سامانه نگهداری 

پخش سیلاب بر تغییرات تاثیرات ( به بررسي 2442)

های سطح و کیفیت منابع آب زیرزمیني در محیط

خشک پرداختند. نتایج نشان داد که پخش سیلاب 

 هایداری بر تغییرات سطح شوری آبدارای اثرات معني

 زیرزمیني دارد.

( 2446و همکاران ) Bagherianیق دیگری، در تحق

به ارزیابي اقتصادی پروژه پخش سیلاب کاشمر 

پرداختند. ارزیابي اقتصادی پروژه نشان داد که با در نظر 

مثبت  4ارزش خالص فعلي ،درصد 24گرفتن نرخ تنزیل 

پروژه نیز معادل  (B/C) 2بوده و نسبت سود به هزینه

صادی بودن پروژه آمد که حاکي از اقت دستبه 21/4

است. تفاوت دو تحقیق در پخش سیلاب کاشمر 

(Heydarian ،2444 ؛Bagherian  ،2446و همکاران )

ها، درآمدها و طول عمر مربوط به نحوه محاسبات هزینه

که هزینه اصلي پروژه در جایي. از آناستمفید پروژه 

گذشت زمان  با ،سال اول صرف شده است، بنابرایندو 

ها، ارزش اقتصادی پروژه بالاتر آمد از هزینهو سبقت در

( نیز به 2445و همکاران ) Derakhshiرفته است. 

بررسي وضعیت اقتصادی پخش سیلاب حوزه آبخیز 

پرداختند. نتایج حاصل از محاسبات  جامتربت آبادجهان

اقتصادی ایشان نشان داد که میزان درآمد قابل 

 کانیکي حدوداستحصال در پایان عمر مفید عملیات م

  برآورد شده است. 81/4

Bagherian ( 2446و همکاران)، بخشي اثر

، يغرب یجانهای آذرباهای پخش سیلاب در استانطرح

خراسان رضوی، بوشهر، یزد و ایلام از دیدگاه روستائیان 

 در ،نتایج ایشان نشان داددادند.  را مورد ارزیابي قرار

ه طرح آبخوان مجموع ارزیابي ساکنین روستاهای حاشی

و  Jafari .استاز اجرای طرح پخش سیلاب مثبت 

 اثرات و تحلیلیه تجز و ( به پایش2442همکاران )

تحقیقاتي دهلران  ایستگاه در سیلاب پخش اقتصادی

پرداختند. نتایج ایشان نشان داد که نرخ بازگشت 

 82/2و نسبت فایده به هزینه برابر  48/4سرمایه برابر 

توجیه اقتصادی طرح است.  ندهدهنشانکه  هست

Rezaei  ( در پژوهشي به ارزیابي2442و همکاران ) 

2 Benefit/Cost 



114/ . . .جاجرم سیلاب پخش پروژه اثربخشي ارزیابي

 از دید دهلران سیلاب پخش طرح اجتماعي اثرات

تحقیق پرداختند. نتایج آن حاشیه در ساکن روستائیان

حاشیه، روستاهای ارزیابي ساکنین که داد ایشان نشان

هب متوسط حد و در مثبت سیلاب پخش طرح اجرای از

Azami (2449 )و  Soleimani ،در نهایت است. بوده بالا

های عرصه به بررسي تاثیرات پخش سیلاب بر خاک

اثر مثبت  دهندهنشانپخش پرداختند. نتایج ایشان 

پروژه پخش سیلاب در تغذیه خاک و بهبود شرایط برای 

 رشد گیاهان شده است.

که ارزیابي اثربخشي  کردتوان بیان مي مجموع در

روژه پخش سیلاب تنها از طریق یک شاخص چندان پ

های پخش سیلاب در که پروژه یيجاآن ازیست. نمفید 

، بر اندشده انجامهای طبیعي و در سطح وسیع عرصه

 ،نر هستند. بنابرایاثرگذازندگي ساکنین مناطق اطراف 

سیلاب را توان اثرات و پیامدهای طرح پخش مي

ارزیابي  ،همچنینطرح و وسیله ارزیابي اقتصادی به

 ،نیبنیدراتحلیل کرد.  نظرات ساکنین مناطق مجاور

پخش سیلاب جاجرم در استان خراسان شمالي یکي از 

. ها استترین این پروژهموفق ،حالیندرعترین و قدیمي

اب طرح پخش سیلارزیابي اثربخشي  تا کنون ،حالنیا با

 جامعي بررسي ،است و لازم استجاجرم صورت نگرفته 

قرار گیرد. مدنظردر این زمینه 

 هامواد و روش

در پخش سیلاب جاجرم عرصه : منطقه مورد مطالعه

 و استان خراسان شماليدر  شهر جاجرمکیلومتری  پنج

و طول شمالي  45 ˚62تا  45 ˚65ʹ یایيعرض جغراف ینب

سامانه  قرار دارد.شرقي  65˚ 24ʹتا  65˚ 48ʹ یایيجغراف

 پخش بوده و انتقاللبه صورتبه ،این شبکهدر  اجراشده

ی احداثي بر روی هادروازهآب بین نوارها از طریق 

. این ایستگاه از استی گسترشي هاکانالیزهای رخاک

عرصه انتخابي در  یری شده است.گیلس 4425سال 

ای با بافت خاکي درشت دانه و شیب ملایم افکنهمخروط

 این ،ته و در حال حاضرتا یک درصد قرار گرف 26/4بین 

 .گیرندبرداری قرار ميصورت مراتع مورد بهرهاراضي به

هکتار است که فاز  144کل عرصه پخش سیلاب حدود 

 .هکتار مساحت دارد 464هکتار و فاز دوم  264اول آن 

قعیت جغرافیایي عرصه پخش سیلاب وم ،4شکل 

 رودخانه وسیلهبهدهد. این عرصه که جاجرم را نشان مي

از حوزه آبخیزی به  ،شودمي یریگیلسآباد فصلي شاه

 6/422و محیطي برابر  یلومترمربعک 991وسعت 

 گیرد.کیلومتر سرچشمه مي

عرصه پخش سیلاب جاجرم در استان خراسان شمالي -1شکل 

 روش پژوهش

در ارزیابی اقتصادی طرح پخش سیلاب جاجرم:

های خاصیژگيو به توجه با ها،طرح اثربخشي ارزیابي

پروژه، سال نامحدود یا محدود عمر پروژه )طول هر

 (غیره و فعالیت شروع سال ها،هزینه و درآمدها، تحقق

گوناگوني  هایروش تولیدی یهاپروژه تحلیل برای

خاص  هایویژگي با متناسب باید محقق که دارد وجود

با  تحقیق، این برگزیند. در را مناسبي روش پروژه هر

 در طي طرح درآمدهای و هاهزینه مقدار کهاین هب توجه

هزینه تهیه و محصول قیمت به بسته نبوده، ثابت زمان

از ،تغییر است حال در سالیانه طوربه که تولید عوامل

 استفاده تحلیل طرح برای هندسي سری مالي فرایند یک

های بهره ارائه شده نرخ از ،برای این منظور .است شده

های کشاورزی( مرکزی )مربوط به طرح از طرف بانک

 استفادهپخش سیلاب  طي دوره مورد نظر، برای پروژه

این  که . هرچنداست گرفته صورت هاارزیابي و شده

نهایت يب یباًتقر عمر طول با یهاپروژه اقعو در طرح

و  هاهزینه برآورد از جستن دوری برای ولي است،

 یلدلبه معمولاً که يطولان دورهای در سالیانه درآمدهای

یک دوره در شده سعي نیستند، دقیق موجود تورم

طرح این (4498برداری تا سال )از زمان بهره محدود

نیا يط در .(2442و همکاران،  Rezaeiارزیابي شود )

عمده قسمت و بوده يواقع هانهیهز و درآمدها زین دوره

 راسا    را 
ر وی

 راسا   را 
ر وی
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ياتیملع یهانهیهز و هستند هیاول یهانهیهز ها،نهیهز

 پروژه اگر . درنتیجهاست انهیسال درآمد از کمتر انهیسال

 در قطعاً باشد، داشته یاقتصاد هیتوج کوتاه دوره کی در

دوره کردن کوتاه و داشت خواهد هیتوج زین بلندمدت

جینتا در یرییتغ ذکرشده موارد لیدلبه يبررس مورد

 شود، شتریب دوره اگر کهنیا کما .کندينم جادیا يابیارز

و  Jafari) شوديم افزوده طرح یاقتصاد یریپذهیتوج بر

 .(2442همکاران، 

با استفاده از ارزش خالص فعلي  ،در این تحقیق

(NPV) ( و نسبت فایده به هزینهB/C اقدام به ارزیابي )

در روش . شدپخش سیلاب جاجرم  اثربخشي پروژه

 ها و درآمدهاتمامي هزینه ،ارزش خالص فعلي، ابتدا

ا خواهند پیوست، بوقوع بهدر چه زماني  کهاینبسته به 

 د.شونمي تبدیل (4)طبق رابطه  مناسبي نرخ بهره

(4)                          NPV=∑ [(Bt-Ct)(1+d)-t]T
t=0   

سود  Btمقدار ارزش خالص فعلي،  NPVکه در آن، 

نرخ  dهزینه در زمان مد نظر،  Ctدر زمان مد نظر، 

 شاخص این مقدارزمان )سال( است.  tتنزیل )درصد( و 

باشد.  منفي یا و مثبت صفر، برابر تواندمي جبری لحاظ از

توجیه  ،شود ی منفياپروژه NPVاگر  ،در این حالت

مقدار مثبت این شاخص  ،اقتصادی ندارد، از سوی دیگر

اگر این  ،همچنیندلالت بر توجیه اقتصادی است. 

اجرای پروژه چندان اجرا و عدم  ،شدشاخص برابر صفر 

از تربزرگپروژه  هزینه به فایده تفاوتي ندارد اگر نسب

 کمتر اگر و بوده اقتصادی توجیه دارای پروژه شود، یک

کهيدرصورتو  است اقتصادی توجیه فاقد شود، یک از

عواید لحاظ از آن یاجرا عدم و اجرا شود، یک برابر

 .ندارد تفاوتي حاصله

 منابع ذ یره از طریق سیلاب پخش درآمد پروژه

 حجم و تعداد به مربوط اطلاعات ،منظور این برای: آب

 پروژه از برداریبهره مختلف هایسال در گیرییلابس

 گیرییلابس اغلب که داشت توجه باید. شد وریآجمع

 بهار اوایل و زمستان فصول در سیلاب پخش عرصه

 خصوصیات به توجه با شرایط این در .گیردمي صورت

 در آب نفوذ سهم توپوگرافي و خاک منطقه، اقلیمي

در منابع  .شد گرفتهدر نظر  درصد 56 الي 64 دامنه

، تبخیر و ن خاککردمختلف سهم سیلاب در اشباع 

درصد  46( و Pakzad ،2444درصد ) 44غیره  وتعرق 

(Rezaei  ،به2442و همکاران ) نظر درصورت ثابت 

 میزان تلفات آببیشینه  ،در این تحقیق .شد گرفته

های آخر بهار و تابستان تعلق )عدم نفوذ( به سیلاب

 نیز با توجه بهکمینه درصد سیلاب( و مقدار  64گرفت )

زمستان و اوایل بهار( و  ،رندگي )پاییزشرایط فصل با

حجم تغذیه  ،يعبارتبه. شددرصد منظور  46حوضه، 

متر و ک اطیاحت باسامانه پخش سیلاب وسیله بهآبخوان 

 قرار گرفت.  مدنظراز مطالعات پیشین 

موارد در ارزیابي اقتصادی  مهمترینیکي از 

ی وابسته به آب تعیین قیمت مناسب برای آب هاپروژه

 کنندگانمصرفکه دولت برای تمامي  یيجاآن ازست. ا

 هشدتمامقیمت  ،گیرد، بنابراینآب، یارانه در نظر مي

از قیمت واقعي خواهد بود و  کمتربسیار  هاآنبرای 

ای بر .استصورت دارای ایراد ینبداستفاده از قیمت آب 

حل این مشکل به بررسي منابع پرداخته شد. در این 

منظور ارزیابي پروژه ( به2444) Heydarian ،راستا

ریال  264را  4426پخش سیلاب، قیمت آب در سال 

Ansari (2441 )و  Rahmani ،همچنیندر نظر گرفت. 

های تغذیه مصنوعي آب از طریق پروژه شدهتمامقیمت 

ند. کردریال برآورد  2522را  4489و سدسازی در سال 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران در ،همچنین

های ی آب، هزینه جبران افت آبهاتعرفهی بهافهرست

ه است. در کردزیرزمیني را برای مناطق مختلف ارائه 

ر )ب موردنظراین زمینه متوسط قیمت آب برای منطقه 

 8444های مختلف( حدود قیمت گزینهکمینه اساس 

درآمد حاصل  ،آمد. بنابراین دستبه 4492ریال در سال 

یق پروژه پخش سیلاب برای از استحصال آب از طر

 محاسبه قابلی مختلف بر اساس اعداد مذکور هاسال

محاسبات اقتصادی با استفاده از  ،است. در این راستا

ریال( صورت پذیرفت.  8444ین قیمت فعلي آب )کمتر

 ا استفادهب مر عی: علوفه  الص فایده ارزش  عیین

عرصه پخش گیاهي پوشش پایش طرح هایداده از

 محاسبه سال هر تولیدی خشک در علوفه مقدار اب،سیل

جو  یک کیلوگرم قیمت درصد 14 احتساب با و شده

(Jafari  ،2442و همکاران) مربوطه، درآمد  سال در

 هر در خالص فایده میزان ارزش و شده محاسبه حاصله

بر اساس  ،لازم به توضیح است .است آمده دستبه سال

( میزان 2442و همکاران،  Eskandariمطالعات پیشین )

تولید علوفه در عرضه پخش سیلاب جاجرم و منطقه 

مقدار  ،مجموع دراست. ک ی به پنج نسبتشاهد دارای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
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تولید علوفه پس از کسر از مقدار منطقه شاهد )عرصه 

بدون پخش سیلاب( در سه ضریب اصلاحي شامل 

درصد(،  44به خشک )حدود تر  علوفهضریب تبدیل 

درصد( و ضریب  64) برداشت قابلعلوفه ضریب تبدیل 

 درصد(، ضرب شد. 14تبدیل قیمت علوفه به جو )

 ،در این پروژههای پروژه پخش سیلاب: ینههز

 باهای اصلي مربوط به زمان احداث سامانه است. هزینه

 تعمیر و نگهداری منظوربهای نیز هزینه سالانه ،حالنیا

 مورد ،م استشود که لازي منطقه صرف ميقرقبانو 

منظور قرار گیرند. لازم به توضیح است که به توجه

از سه نرخ  ها و درآمدهای این طرحارزیابي مالي هزینه

 درصد استفاده شد. 24و  48، 46بهره 

نهیزم درارزیابی نظر ساکنین مجاور طرح 

 منظوربهاستفاده  مورد روش اثربخشی پخش سیلاب:

 حاظل ازه پخش سیلاب ارزیابي اثربخشي اجتماعي پروژ

اطلاعات، میداني گردآوری لحاظ ازو  کاربردی هدف،

 انجام به پیمایش فن با و تحقیق توصیفي روش به و است

ها در این آوری دادهگیری و جمعابزار اندازه .رسید

 ،نامه بود. در این راستاقسمت از پژوهش، پرسش

های فردی حاوی ویژگي یافتهساختار نامهپرسش

خگویان و بررسي اثربخشي پروژه پخش سیلاب، پاس

گویه برای ارزیابي  48 ،طراحي شد. برای این منظور

نظرات ساکنین مناطق حاشیه طرح پخش سیلاب تهیه 

ی ادرجه پنجو برای سنجش نظرات ایشان، از یک طیف 

امتیازات از خیلي  ،. در این روششداستفاده  4لیکرت

بندی شد. بر اساس نوع ( رتبه6( تا خیلي زیاد )4کم )

را در چهار گروه )شاخص( اقتصاد  هاآنتوان ها ميگویه

جوامع محلي، فني )هیدرولوژیک(، خدماتي و روابط 

برای مقایسه میانگین  .کردبندی اجتماعي تقسیم

از تجزیه  هاآنبندی های مختلف و رتبهزیرشاخص

 SPSS افزارنرمبا کاربرد  2یدمنفرواریانس دوطرفه 

ی اتبهرتحلیل واریانس دوطرفه  ،طورکليستفاده شد. بها

گروه همتا از  kآزماید که یدمن، این فرضیه را ميفر

توزیع پیوسته واحدی و یا از چند توزیع با میانه یکسان 

 رفتهگها با میانگین یکسان یعتوزو یا در صورت تقارن 

.(2)رابطه  اندشده

x2 = 
12

Nk(k+1)
∑ Rj

2k
j=1 -3N(k+1)  (2)  

1 Likert scale 

تعداد  N، الاتوسیا  هاستونتعداد  Kکه در آن،      

.است ام jدر ستون  هارتبهجمع  حاصل jRسطرها و 

جامعه گستردگي دلیللازم به توضیح است که به

از با استفاده و هزینه وقت در جویيصرفه نیز و آماری

 آوریجمع از . قبلشد تعیین حجم نمونه کوکران فرمول

 تست نامهو اعتبار پرسش( Reliability) روایي اطلاعات،

 Salehpour Jam؛ 2449و همکاران،  Bagherianشد )

بررسي منظوربه که صورتبدین (.2442و همکاران، 

آشنا و تجربه با کارشناسان نظرات نامه ازاعتبار پرسش

برای ،شد. همچنین استفاده اریهای آبخیزدطرح با

آلفای آزمون از هاشاخص و هاپایایي مقیاس آزمون

؛ 2445و همکاران،  Ashooriشد ) استفاده کرونباخ

Varua  ،2442و همکاران.) 

 نتایج و بحث

بر اساس نتایج پایش آبگیری پروژه پخش سیلاب 

 26، تعداد 4498یس تا فروردین تأسجاجرم از سال 

نتایج آبگیری پروژه  ،2صه شده است. شکل سیل وارد عر

دهد.را نشان مي

یلاب جاجرمسآبگیری عرصه پخش  -2شکل 

نتایج ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه پخش 

بر اساس روش تحقیق ارائه شده در : سیلاب جاجرم

 ،همچنینها، حجم ذخیره شده آب و بخش مواد و روش

عنوان درآمد طرح همیزان افزایش تولید علوفه هر سال ب

میزان اضافه تولید علوفه )نسبت  ،4محاسبه شد. جدول 

حجم ذخیره سالانه آب  ،همچنینبه منطقه شاهد( و 

دهد. میزان ورود را نشان مي 4498الي  4426طي دوره 

های مورد بررسي دارای سیلاب به عرصه در سال

2 Friedman test 
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نوسانات زیادی بوده است. دلیل اصلي این تغییرات 

دن آبراهه ورودی به عرصه پخش سیلاب فصلي بو

 .استجاجرم و وابستگي آن به خصوصیات بارندگي 

 44/4ی طي دوره مورد بررسي ریآبگمیانگین حجم 

 .استمیلیون مترمکعب 

میزان تولید علوفه و ذخیره آب در پروژه پخش سیلاب جاجرم -1جدول 

سال

حجم آبگیری

)میلیون 

 مترمکعب(

حجم ذخیره 

آب

ن )میلیو

مترمکعب(

اضافه تولید 

علوفه

)تن(

سال

حجم آبگیری

)میلیون 

 مترمکعب(

حجم ذخیره 

آب

)میلیون 

مترمکعب(

اضافه تولید 

علوفه

)تن(

4426 4 4 4 4482 19/4 22/4 24/45

4425 44/2 22/4 48/44 4488 48/4 26/4 86/84

4422 14/4 25/4 49/469 4489 42/4 54/4 45/25

4428 42/4 95/4 64/244 4494 29/4 64/4 49/69

4429 24/4 44/4 44/26 4494 44/2 49/4 89/424

4484 42/4 48/4 98/22 4492 52/4 14/4 42/64

4484 95/4 62/2 46/295 4494 45/2 14/4 25/424

4482 64/2 51/4 12/489 4491 25/4 42/4 14/49

4484 26/4 41/4 66/48 4496 44/2 19/4 29/424

4481 65/2 64/4 25/494 4495 41/4 24/4 48/26

4486 22/1 44/4 64/445 4492 14/2 11/4 29/484

4485 24/4 44/4 44/24 4498 24/4 14/2 54/222

 لابیس پخش پروژه درآمد زانیم ،2 جدول در

 ،علوفه داتیتول و آبخوان هیتغذ از حاصل جاجرم

های ، درآمد کل و هزینهینگهدار و ساخت یهانهیهز

 یاقتصاد يابیارز از حاصل جینتا و در زمان حال پروژه

 ارزش و B/C نسبت استفاده با لابیس پخش پروژه

.است شده رائها جاجرم لابیس پخش پروژه يفعل خالص

، ارزش خالص 2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

فعلي طرح پخش سیلاب جاجرم مثبت است. همچنین، 

 B/Cبا توجه به جمع هزینه و درآمدهای پروژه نسبت 

آمد. بنابراین، طرح دارای توجیه  دستبهبالاتر از یک 

پذیر است. گذاری در آن توجیهاقتصادی و سرمایه

 دهد که ارزیابي اقتصادیع تحقیق نشان ميبررسي مناب

 Heydarianی پخش سیلاب در مطالعات هاپروژه

(2444 ،)Rezaei  (، 2442همکاران )وBagherian  و

 مورد( 2442همکاران )و  Jafari( و 2446همکاران )

( B/C) یهاینههزکه نسبت درآمد به  گرفته قراري بررس

 ترتیبت بهحاصل از طرح پخش سیلاب در این مطالعا

 گزارش شده است. 82/2و  21/4، 82/2، 1/4

از این پژوهش در  آمده دستبهبا توجه به نتایج 

مقایسه با دیگر مطالعات یادشده، در پروژه پخش سیلاب 

دست ( بیشتر بهB/C) ینههزجاجرم نسبت درآمد به 

لازم به توضیح است که هر دو فاز پخش  آمده است.

ی ریگلیسرداری رسیده و بسیلاب جاجرم به بهره

مرتبه تا کنون(. از  26)اند مناسبي طي این مدت داشته

های نگهداری و اهداف ثانویه در این سوی دیگر، هزینه

پروژه بسیار پایین است که از جمله آن عدم قرق عرصه 

. تحقیقات پیشین نشان داده که وجود استفاز دو پروژه 

( Heydarian  ،2444درخت )اهداف ثانویه مانند کاشت 

های نگهداری آن و هزینه یلابسعرصه وسیع پخش  و

(Rezaei ،و عدم 2442و همکاران )ی برخي از ریآبگ

( باعث افزایش 2446و همکاران،  Bagherianفازها )

یجه موجب کاهش نسبت درآمد درنتاند و ها شدهینههز

( شده است. از سوی دیگر، در تحقیق B/C) ینههزبه 

سال( بیشتر از  26ر مفید طرح )حاضر طول عم

 بوده است. در این زمینه چون نظر مدتحقیقات پیشین 

اولیه )زمان اجرای  هایهزینه ها،هزینه عمده قسمت

از کمتر سالیانه عملیاتي هایهزینه و طرح( هستند

-با افزایش عمر مفید طرح مي پس است، درآمد سالیانه

را  هابه هزینه تر درآمدها نسبتتوان انتظار رشد سریع

 داشت. 



 111/  . . .جاجرم سیلاب پخش پروژه اثربخشي ارزیابي

 های پروژه پخش سیلاب جاجرممیزان درآمد و هزینه -2جدول 

 درآمد )میلیون ریال( هزینه )میلیون ریال(

هزینه در زمان  سال بهره نرخ

 حال
 اجرا و نگهداری

درآمد کل در 

 زمان حال

تولید علوفه 

 مازاد
 تغذیه منابع آب

8/9442 4/444 4 4 4 4/45 4426 

4/4449 4/644 2/45889 4/5 5/548 4/45 4425 

5/6514 4/264 4/1582 2/48 8/414 4/45 4422 

5/2414 4/444 6/41928 4/54 5/4221 4/45 4428 

4/4466 4/244 4/4946 1/8 2/84 4/45 4429 

4/2459 4/464 4/2224 4/42 4/414 4/46 4484 

1/4668 4/426 8/45524 9/456 6/2489 4/41 4484 

5/4249 4/454 4/24144 4/444 8/4515 6/44 4482 

8/4444 4/424 1/4921 6/41 5/454 6/44 4484 

4/4498 4/464 2/24144 4/452 9/4991 4/45 4481 

2/4684 4/244 5/14486 8/445 4/6445 4/42 4486 

8/4284 4/444 4/4215 4/24 4/458 4/44 4485 

1/4641 4/291 4/2826 4/49 6/169 4/42 4482 

4/845 4/486 6/8446 1/94 5/4644 4/42 4488 

1/624 4/464 4/2425 9/414 2/4549 4/41 4489 

5/149 4/428 9/5224 2/444 8/4224 4/46 4494 

4/261 4/94 2/48444 9/462 2/6684 4/46 4494 

6/424 4/24 8/6421 2/449 4/4842 4/46 4492 

4/412 4/24 5/42492 6/649 9/2484 4/22 4494 

4/48 4/44 4/4522 9/446 5/281 4/24 4491 

1/124 4/224 4/48468 4/4445 2/44428 4/46 4496 

5/144 4/444 9/2142 4/425 4/4544 4/48 4495 

4/145 4/464 8/41966 9/4299 8/44622 4/48 4492 

4/844 4/844 5/24542 4/2442 5/49446 4/48 4498 

 جمع - - - 2/442568 - 6/64499

2/252268  
 ارزش خالص

 فعلي

 B/Cنسبت   2/5
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پایایي  آزمون ایبر: دیدگاه ساکنین حاشیه طرح

 استفاده کرونباخ آلفای آزمون از هاشاخص و هامقیاس

و همکاران،  Varua؛ 2445و همکاران،  Ashooriشد )

که يصورت درآمد.  تدسبه 84/4 مقدار آن که (2442

اخ است که ضریب آلفای کرنبتایید  قابلها اعتبار مقیاس

 Noor؛ 2449و همکاران،  Bagherianباشد ) 2/4بالای 

 مقبولیت دهندهنشان درصد این ،لذا .(2448و همکاران، 

با  ،در ادامه .است های ارزیابي در تحقیق حاضرشاخص

ست خانوار سرپر 24مول کوکران تعداد استفاده از فر

 ،انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای این منظور

با مراجعه به شورای روستا و افراد مطلع اقدام به تکمیل 

 1ها در جدول بندی گویه. نتایج رتبهشدها نامهپرسش

 است. شده ارائه

معیارهای مذکور در چهار شاخص کلي قابل 

 هاآنتوان ها ميبندی هستند. بر اساس نوع گویهجمع

را در چهار شاخص اقتصاد جوامع محلي، فني 

ی بند)هیدرولوژیک(، خدماتي و روابط اجتماعي تقسیم

های بندی شاخصاولویت دهندهنشان، 6کرد. جدول 

 . هستبرداران ي بر اساس نظرات بهرهبررس مورد
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 ي در منطقه پخش سیلاب جاجرمبررس موردهای بندی گویهرتبه -4جدول 

 شماره گویه میانگین رتبه رتبه

 8 داری باعث کنترل و جلوگیری از خسارات سیل به روستا شده است؟آیا طرح آبخوان 5/24 4

 9 داری باعث کاهش خسارات سیل به اراضي و باغات روستا شده است؟آیا طرح آبخوان 5/24 2

 2 شده است؟)قنات و چاه(  زمینيهای زیرآبآیا اجرای این طرح باعث افزایش میزان آبدهي  2/24 4

 48 داری در مجموع برای منطقه مثبت بوده است؟آیا اجرای طرح آبخوان 8/49 1

 44 های ارتباطي روستا شده است؟داری باعث کاهش خسارت سیل به راهآیا طرح آبخوان 2/4 6

 46 احیای مراتع اطراف روستا شده است؟ آیا این طرح باعث توسعه و 1/42 5

 5 اجرای این طرح باعث افزایش تولیدات دامي روستا شده است؟آیا  4/42 2

 4 داری باعث افزایش سطح اراضي کشاورزی منطقه شده است؟آیا طرح آبخوان 2/42 8

 41 آیا اجرای این طرح باعث افزایش قیمت اراضي زراعي و باغي شما شده است؟ 2/42 9

 4 کرد تولیدات کشاورزی روستا شده است؟آیا این طرح باعث افزایش عمل 4/42 44

 1 آیا این طرح باعث افزایش میزان اشتغال درروستا شده است؟ 1/44 44

42 9/44 
دار در مصرف یان در تغییر معنيئداری باعث افزایش میزان آگاهي روستاآیا اجرای طرح آبخوان

 آب شده است؟
42 

 2 مردم از روستا شده است؟آیا این طرح باعث کاهش میزان مهاجرت  1/44 44

 6 آیا این طرح باعث افزایش سطح باغات و عملکرد تولیدات باغي در روستا شده است؟ 9/9 41

 44 آیا اجرای این طرح باعث افزایش امکانات رفاهي و خدماتي روستا شده است؟ 4/8 46

 44 ایجاد شده است؟آیا طرح اجرا شده اختلاف و درگیری بین ساکنین روستا بر سر طرح  6/8 45

 42 یان و ارگان مجری شده است؟ئدرگیری بین روستا آیا این طرح باعث بروز اختلافات و 5/2 42

 45 های ارتباطي روستا شده است؟طرح آبخیزداری باعث توسعه راه آیا 4/5 48

 ي در تحقیق حاضربررس موردهای چهارگانه شاخص - 5جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص

 4 16/48 ي )هیدرولوژیک(فن

 2 68/44 اقتصاد جوامع محلي

 4 46/9 خدماتي

 1 44/2 روابط اجتماعي

 
ارزیابي اثربخشي پروژه پخش سیلاب جاجرم از 

دیدگاه مردم، نشان داد که بالاترین امتیاز در بین تمامي 

ي مربوط به کاهش خسارات سیل بررس موردهای گویه

رت سیل به اراضي و به مناطق روستائي، کاهش خسا

های ها و افزایش آبدهي چاهباغ، افزایش آبدهي قنات

 ازنشان داد  ،4نتایج جدول  ،همچنینروستا شده است. 

های ساکنین مناطق حاشیه طرح، شاخص نظر

هیدرولوژیک، اقتصاد جوامع محلي، خدماتي و اجتماعي 

 یب دارای رتبه اول تا چهارم هستند.به ترت

وژه پخش سیلاب جاجرم بر از نظر اثرات پر

دلالت  1جدول خصوصیات هیدرولوژیک منطقه، نتایج 

بر اهمیت پروژه پخش سیلاب جاجرم در کاهش 

ج نتای خسارت سیل به منازل و اراضي باغي روستا دارد.

اران بردپخش سیلاب از دیدگاه بهره پروژهارزیابي اثرات 

 حاشیه طرح بیانگر آن است که مردم منطقه از اجرای

خصوص رضایت مردم و به دارنداین طرح رضایت نسبي 

در کاهش خسارات سیل بر منازل مسکوني و اراضي 

است و این امر نشانگر آن است که  توجهقابلمنطقه 

ي سزایهبتاثیر طرح پخش سیلاب جاجرم در این زمینه 

 1نتایج ارائه شده در جدول  ،داشته است. از سوی دیگر

ب بر منابع آب زیرزمیني دارد. دلالت بر اثر پخش سیلا

با توجه به نظرات ساکنین مناطق مجاور طرح،  ،بنابراین

که اهداف اولیه طرح پخش سیلاب  کردتوان بیان مي

های فصلي و تامین آب جاجرم که شامل کنترل سیلاب

های خشک از طریق تغذیه آبخوان، مورد نیاز در دوره

 خوبي محقق شده است.به
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رزیابي اثر پخش سیلاب بر اقتصاد ا ،از سوی دیگر

دهنده حصول ، نشان1جوامع محلي مندرج در جدول 

اهداف ثانویه این طرح شامل بهبود وضعیت پوشش 

گیاهي مراتع و ایجاد شرایط مناسب برای چرای دام 

. براساس نظرات ساکنین مناطق مجاور طرح، است

پخش سیلاب جاجرم اثر مهمي بر توسعه و احیای مراتع 

 با .یجه تولیدات دامي منطقه داشته استنت درو 

اثر بر کمینه مردم این طرح دارای  نظر از ،حالنیا

های بررسي (.1جدول اراضي باغي مردم داشته است )

ها های گیاهي و تراکم آنیش گونهبرافزامیداني دلالت 

 ،در عرصه پخش سیلاب جاجرم بوده است. در این میان

برداری نبوده و مورد بهرهپخش سیلاب قرق دو عرصه 

گیرد. ( قرار ميآبادحجتروستائیان منطقه )روستای 

این عامل موجب شده تا از دیدگاه روستائیان حاشیه 

طرح، پروژه پخش سیلاب دارای ارزش اقتصادی بالایي 

 داشته باشد.  هاآنبر تولیدات دامي 

پخش سیلاب جاجرم بر بهیود  ارزیابي اثر

اطق حاشیه طرح مندرج در جدول رساني به منخدمات

نشان داد که از دیدگاه مردم این طرح بر بهبود  1

وضعیت آب و هوای منطقه، افزایش مناطق تفرجگاهي، 

های دسترسي اثر کمي افزایش امکانات رفاهي و راه

دلالت  1نتایج مندرج در جدول  ،داشته است. در نهایت

ه اجرای طرح پخش سیلاب جاجرم بر آن دارد ک

رغم تغییر هیدرولوژیکي منطقه موجب بروز اختلاف ليع

های جوامع محلي و ارگان همچنینبین جوامع محلي و 

 دولتي نشده است.

 

 گیرییجهنت

با توجه به کمبود شدید آب در مناطق مختلف 

خشک، یمهنیژه در مناطق خشک و و بهکشور و 

بایست از منابع آب در دسترس استفاده بهینه را به يم

ی پخش سیلاب یکي از هاپروژهل آورد. اجرای عم

است که اگر در مناطق مناسب و به شیوه  يیهاروش

سزایي تواند نقش بهيم ،قرار گیرد مورداستفادهصحیح 

سیلاب داشته  هدررفتیری از کاهش خطرات و جلوگدر 

و در تغذیه منابع آب زیرزمیني مفید واقع شود. هدف 

ي اثربخشي پروژه پخش ارزیاب ،از انجام این پژوهش

سیلاب جاجرم با استفاده از معیارهای اقتصادی و 

نظرات ساکنین حاشیه طرح است. در این  ،همچنین

ارزیابي اثرات اقتصادی پروژه پخش  منظوربه ،تحقیق

یار تولید علوفه و حجم تغذیه معسیلاب جاجرم دو 

 دهاستفا مورد ،هستندآبخوان که از اثرات پخش سیلاب 

شود که موضوع مشاهده مي ،رفت. در مجموعقرار گ

کنترل سیل و جلوگیری از تخریب منازل مسکوني و نیز 

همراه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمیني از ها، بهباغ

اثرات مثبت طرح پخش سیلاب از دید  مهمترین

روستائیان بوده است که جا دارد مدیران و مجریان طرح 

 قرار دهند. آنچه توجه مورددقت این مسائل را به

 اشاره بدان بایستي بخش این در گیرییجهنت عنوانبه

 کسي بر آب و خاک منابع اهمیت که این است ،کرد

 تمام که کشاورزان برای امر این بالاخص .نیست پوشیده

 دستبه حیاتي منبع این دو از را خود سرمایه و درآمد

 صليا گاهیهتک که چرااست.  یتاهم با بسیار ،آورنديم

 باغباني و و زراعت بر کشاورزان خصوصهب روستائیان

آب و  منابع وجود بدون هاشغل این و است دامداری

بروز  ،همچنین .ندیستن حصول مناسب قابل خاک

اختلافات و درگیری ناشي از اجرای طرح پخش سیلاب 

های دولتي و مجریان طرح بین روستائیان و نیز ارگان

و در رده آخر قرار داشتند که این ترین فراواني دارای کم

هایي که منافع دهد مردم در قبال طرحموضوع نشان مي

 نمایندکنند با همدیگر همکاری ميعمومي را دنبال مي

و لذا این موضوع نشانگر نوع و انسجام و وفاق ملي و 

 ای برای اجرای این طرح بوده است.منطقه

 سیلاب دهد که پروژه پخشيمنتایج کلي طرح نشان 

جاجرم بر اساس ارزیابي اقتصادی دارای توجیه 

گذاری در آن اقتصادی است. از یهسرمااقتصادی بوده و 

سوی دیگر ارزیابي نظرات ساکنین حاشیه طرح 

که ایگونهبهاست. دهنده اثربخشي این پروژه نشان

های سیل، افزایش منابع آب زیرزمیني، کاهش خسارت

افزایش تولیدات دامي، افزایش نتیجه  بهبود مراتع و در

درآمدهای حاصل از کشاورزی از اثرات مهم پروژه پخش 

نیل به اهداف  ،سیلاب در منطقه بوده است. با این حال

های فوق باعث ایجاد اختلافات جوامع محلي و ارگان

 دولتي نشده است.
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Abstract 

Flood control projects, artificial recharge of ground water aquifers, and optimizing the efficiency of water 

and soil resources are the most important benefits that have been achieved as a result of the construction of 

flood spreading stations in the country. The aim of this research is assessment and determination of 

effectiveness of Jajarm flood spreading project. For this purpose was the economic evaluation of flood 

spreading project using Net Present Value (NPV) and Benefit/Cost/ ratio studies in Jajarm Station. The 

social impacts of the Jajarm flood plan were also assessed through a popular questionnaire. Results showed 

that NPV was 262258 million Rials with discount rate according to the Central Bank. This shows that the 

Jajarm flood project is economically justified on the basis of economic evaluation and that investment is 

economical. The evaluation of the impacts of the floodplain project from the view point of the users of the 

project margin, also indicates that the people of the region are relatively satisfied with the project. 

Particularly people's satisfaction with the role of the flood spreading project in reducing flood damage to 

residential, land and communication areas in the region is significant. 
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