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  چکیده
هاي زیرزمینی، منظور کنترل سیالب، تقویت آب خشک به ترین راهکارها در مناطق خشک و نیمه یکی از مناسب ،طرح پخش سیالب بر آبخوان

پذیر دشت موسیان در استان ایالم به وسعت هاي نفوذافکنه در همین راستا، برروي مخروط. استتقویت پوشش گیاهی  ،کاهش خسارات سیل
هاي زیرزمینی مقابله با خسارت سیل، تغذیه و تقویت آب براياي مناسب عنوان گزینه هآغاز و ب 75عملیات پخش سیالب در سال  هکتار 5000
گیري شده هاي اندازهرسیدن به این اهداف از داده براي، که شودسعی شده است اثرات اقتصادي و اجتماعی ملموس طرح بررسی  .شدآغاز 

پرسشنامه،  ،هاي مختلفهاي ثابت و جاري طرح در سالهزینه هاي مختلف کاشته شده، افزایش علوفه مرتعی،مانی گونهزنده هیدرومتري، درصد
 ،از نتایج مهم طرح، تثبیت جمعیت و جلوگیري از مهاجرت روستائیان. مصاحبه و مشاهدات میدانی قبل و بعد از اجراي طرح استفاده شده است

 برابر  5/3 و  افزایش اشتغال و درآمد ،گردانی به کشاورزي و دامداريتغییر و تبدیل شیوه زندگی مبتنی بر دامداري و رمه ،توسعه کشاورزي آبی
گیري ارزش افزوده حاصل از سیالب تزریق شده بر اساس اندازه. است یهدست آبخوان نسبت به سال پا یینپا يروستاها یآب کشت یرسطح زشدن 

ارزش افزوده چوب  ،یالر میلیون 1353958عرصه آبخوان برابر  یديارزش افزوده علوفه تول ،یالر میلیون 14600ه برابر حجم سیالب کنترل شد
   .است برآورد شده یالر میلیون  657050برابر يارزش افزوده بخش کشاورزمیلیون ریال و  13382عرصه برابر  یديتول

  
  یاناستان ایالم، دشت موس،  پخش سیالب، یدارتوسعه پا :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
هاي از دست آورد. اصالح اجتماعی و رفاه مادي و معنوي است وري بهینه از منابع و توسعه اقتصادي،مقصود از ساماندهی محیط بهره

ها و نهادن نارسایی این امر مستلزم شناخت و پشت سر. ها استرهایی انسان از قید محدودیت ساماندهی محیط و احیاي اراضی،
هاي مناسب در طرح  آبخوانداري یکی از گزینه. برداري بهینه از محیط طبیعی استچیرگی بر مسائل و موانع موجود جهت بهره

   .افزایش پوشش گیاهی و دیگر اهداف است وري بیشتر از منابع آب و خاك،هاي خشک و نیمه خشک  به منظور بهرهمحیط
توسعه کشاورزي وجود دارد که به علت محدودیت منابع  آب بال استفاده  برايران، اراضی وسیع و مستعدي در شهرستان دهل     

متر و متوسط درجه حرارت  میلی 264که میانگین بارندگی  استشرایط اقلیمی منطقه بر اساس روش دومارتن خشک گرم  .اندمانده
که بر اساس آمارهاي هواشناسی طوري همناسب آن است بمنطقه پراکنش نااز خصوصیات اصلی بارش در . گراد است درجه سانتی 24

لذا .  استهمین مسئله وقوع سیل را در منطقه اجتناب ناپذیر نموده. استمنطقه یک سوم کل بارش ساالنه در یک بارندگی حادث شده
در این مقاله سعی خواهد شد تا بعد . یدرس يهکتار به بهره بردار 5000طرح پخش سیالب در دشت موسیان در سطح  1382در سال 

اثرات پخش سیالب  ،در بررسی سوابق تحقیق .سال از اجراي طرح اثرات اقتصادي و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار گیرد 15از گذشت 
 .شودبررسی .... .مهار سیالب و ،صورت جداگانه برروي پارامترهاي مختلفی از قبیل منابع آبی، کاشت درختان، افزایش پوشش گیاهی هب
دهد که مؤید نشان می  20به  یک اي در حدوددارد که طرح پخش سیالب گربایگان نسبت هزینه به فایدهاظهار می) 1376، ختیارب(

زمینی، هاي زیراین طرح باعث افزایش آب. این واقعیت است که پخش سیالب روشی کم هزینه بوده و از کارایی باالیی برخوردار است
اظهار ) 1378، بنی اسد( .تاسسطح زیر کشت محصوالت زراعی، تغییر الگوي کشت، افزایش اشتغال و مشارکت مردمی در منطقه شده

 .دارد که طرح پخش سیالب در روستاهاي منطقه آب باریک بم کرمان موجب افزایش سطح زیر کشت و احیاء قنوات شده استمی
دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعی پخش سیالب موسیان را بررسی نموده و به اثرات مثبت پخش سیالب ) 1379، رضایی و ابراهیمی(

. استها، افزایش سطح زیرکشت، افزایش پوشش گیاهی و تنوع حیات وحش منطقه داشتهها، افزایش تعداد چاهبر سطح ایستابی چاه
رغم که علی شدمنابع آبی دشت سر چاهان در استان هرمزگان عنوان در بررسی تاثیر پخش سیالب بر ) 1379، رپوچوپانی و حسینی(

بررسی نقش  در) 1379، جهانتیغ( شدپخش سیالب، افزایش سطح ایستابی مالحظه  سامانهکاهش بارندگی در طول دوره احداث 
ه رسیده که پخش سیالب با داري در افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي و دامی در منطقه پسکوه سراوان به این نتیج آبخوان

 بیات موحد( .هکتار و همچنین زمینه رشد دامداري را به لحاظ کمی و کیفی بوجود آورده است 416افزایش سطح زیر کشت به میزان 
دارد که در بررسی تاثیر پخش سیالب بر تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در منطقه سهرین قره چریان زنجان اظهار می) 1379، 

هاي گیاهی داراي تنوع درصد افزایش و گونه 9/40و  27افزایش تولید علوفه در عرصه پخش سیالب به ترتیب  79و78دو سال در 
پخش سیالب با استفاده از  سامانهدر مقاله خود تحت عنوان تعیین معیارهاي ارزیابی  )1382 ،نوروزي و همکاران(. اندبیشتري شده

پذیري اند و با استفاده از معیارهاي تغییرات نفوذپخش سیالب گریبایگان نموده سامانهگیري اقدام به ارزیابی سامانه پشتیبانی تصمیم
خاك، سطح ایستابی، پوشش گیاهی، حاصلخیزي خاك و معیارهاي اقتصادي اجتماعی و وزن دهی به هر یک از عوامل به نسبت 

در بررسی عملکرد پخش سیالب جاجرم به این ) 1382، احمدیان یزدي( .استموفق عمل نموده  سامانهاهمیت آن نتیجه گرفتند که 
میلیون متر مکعب سیالب بدرون شبکه پخش سیالب، باعث تغییراتی در شادابی پوشش گیاهی،  پنجنتیجه رسیده که نفوذ 

در ارزشیابی اقتصادي پخش سیالب در چنداب پاکدشت استان تهران نتیجه گرفته ) 1382، چهاردولی( .است شدهحاصلخیزي خاك 
  .است 08/1درصد رقمی معادل  10نسبت نرخ تنزیل ) سال 25(که در طول عمر مفید طرح 

رسیده که  در بررسی اثر آبخوان بر وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنین منطقه در ایستگاه رومشکان به این نتیجه) 1382، کرمی(
داري باعث رضایت ساکنین محل، افزایش اشتغال و درآمد نسبی، تغییرات کشت، افزایش منابع آب و کاهش خسارت فعالیت آبخوان

ثیرات عملیات مهار و کنترل سیالب و ارزش اقتصادي آن در ایستگاه شهید هادي احمدي أدر ت) 1382، پورخلیل(.است شدهسیل 
ده و از وارد شها مهار میلیون متر مکعب از سیالب 3/6که  سال آبی ضمن این 5/5عملیات کنترل سیالب در طی دارد که در اظهار می

در بررسی اقتصادي یک پروژه آبخیزداري در راجستان هندوستان به ) 1995، سینگ(. استسیسات جلوگیري شدهأآمدن خسارت به ت
 اجراي از پس. است پذیر امکان آبخیزداري هايبرنامه با نشینعشایر مناطق اجتماعی –این نتیجه رسید که بهبود وضعیت اقتصادي 
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 25 اي بر رويدرمطالعه) 1997، ماراوار(.اندیافته بهبود نیز ايعلوفه منابع بلکه یافته، افزایش کشاورزي محصوالت تنها نه طرح این
 نشان اند،کرده عمل توام، کشاورزيروستا در ماهاراشتراي هندوستان که تحت یک برنامه جنگلکاري  20دهنده اکالیپتوس در  پرورش

 سادگی به کشاورزان پژوهش این اساس بر. است پذیر توجیه مالی نظر از که است کاري اکالیپتوس در گذاريسرمایه که دهدمی
تهیه چوب، علوفه و سوخت تامین کنند، ضمن اینکه از منافع غیر مستقیم درختکاري نیز صی خود را در شخ نیازهاي توانند می

  .شوندمند می بهره
هاي مختلف از جمله کاهش خسارات سیل، افزایش منابع آب، دهد که اثرات پخش سیالب بر جنبهبررسی منابع تحقیق نشان می

است و هر یک به نحوي آثار پخش سیالب را بر یک یا دهشافزایش تولید علوفه، اثرات زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی بررسی 
از نظر نوع و هم از نظر کمی و کیفی  گرفته که این معیارها همها معیارهایی مدنظر قراردر این ارزیابی. اندچند پارامتر بررسی نموده

ترین دلیل عدم مهم. استدهشداري ارائه  هاي آبخوانارزیابی طرح برايبه همین دلیل معیار مشخص و واحدي  استمتفاوت 
افراد  نوع فعالیت جنبی در عرصه پخش سیالب، تخصص، هاها به اهداف احداث این گونه ایستگاهکارگیري معیاري واحد در ارزیابی هب

در ایستگاه آبخوانداري موسیان عواملی چون تغذیه مصنوعی سفره زیرزمینی، تغییر در وضعیت علوفه مرتعی، . گرددبرمی ...محقق و
   .اندگرفتهکه در این ارزیابی مورد بررسی قرار کندکاشت نهال، تغییر الگوي کشت، کاهش مهاجرت بیشتر خود نمایی می

  
  :ها مواد و روش

براي رسیدن به هر  کند،داري موسیان را دنبال میبه اینکه این مقاله دو هدف عمده ارزیابی اقتصادي و اجتماعی طرح آبخوان با توجه
تعیین درآمد ناشی از اجراي عملیات پخش سیالب  برايدر ارزیابی اقتصادي طرح . استهاي متفاوتی برگزیده شدهیک از اهداف روش

زمینی، تولید علوفه مرتعی و ارزش چوب تولیدي سفره آب زیر به بر آبخوان دهلران از ارزش افزوده ناشی از حجم سیالب تزریق شده
سفره، حجم سیالب براي محاسبه میزان سیالب تزریق شده به سطح  بدین منظور. است دهششده استفاده هاي جنگلی کاشتهگونه

سال در 15به مدت  تعیین وضعیت تولید علوفه مرتعی، براي. است دهشورودي به عرصه پخش، در هر بارش و در طول سال آبی ثبت 
همچنین براي برآورد ارزش چوب تولیدي در پایان  است،گیري انجام گرفتهسیالب اندازهمربعی در عرصه پخشپالت یک متر 20سطح 

و پارامترهاي مانند ارتفاع متوسط، قطر متوسط برابر سینه در هر یک از  شدسال آخر اقدام به شمارش درختان بر حسب نوع گونه 
   .ستادهشگیري شد و حجم چوب تولیدي بر حسب گونه و کل درختان کاشته شده زنده مانده محاسبه ها اندازهگونه

در برسی اثرات اجتماعی طرح بر زندگی روستاییان منطقه، اطالعات و آمار مورد نیاز از طریق مشاهده، پرسشنامه خانوار و مصاحبه، در 
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی  .استآوري شدهروستاي شاهد جمع سهروستاي محدوده طرح و  هفتسطح 
است که محتواي آن با مطالعه و بررسی مبانی نظري تحقیق، مطالعه پیشینه ها پرسشنامه محقق ساخته بودهدادهابزار گردآوري . است

. نظران مربوطه و اطالعات قبلی و شهودي محقق تهیه و تدوین شده است تحقیقات مشابه گذشته، نظرخواهی از کارشناسان و صاحب
در روش اعتبار محتوا، .  خ براي بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه استفاده شده استهاي اعتبار محتوا و ضریب آلفاي کرونبااز روش

 وسیله به، اعتبار پرسشنامه حاضردر تحقیق . گیردمیگیري از طریق اظهارنظر خبرگان ذیربط مورد بررسی قراراعتبار ابزار اندازه
ي مختلفی براي تعیین پایایی پرسشنامه وجود دارد که در این ها روش. استربط موردتایید قرار گرفته کارشناسان و متخصصان ذي

ضریب آلفاي کرونباخ  .استفاده شد استها براي تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق از روش ضریب آلفاي کرونباخ که یکی از بهترین روش
باشد /. 6، هرگاه مقدار آن بزرگتر از استو یک  اش بین صفررود و دامنهگیري بکار میهاي ابزار اندازهبراي بررسی سازگاري درونی آیتم

/. 815پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از طریق ضریب آلفاي کرونباخ  )Hari ،2003. (استپایایی پرسشنامه موردتایید 
ها روش ترکیبی آوري دادهروش جمع .استقابل قبول، از پایایی باالیی برخوردار ) 6/0( کمینهکه در مقایسه با مقدار  شدتعیین 

  .استبوده) کتابخانه اي و میدانی(
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                              آبخوان دشت موسیان- 1شکل   

 :نتایج
  :دشواین پژوهش در دو بخش ارزیابی اثرات اقتصادي و اجتماعی به شرح زیر ارائه می  نتایج
  اثرات اجتماعی پخش سیالب بر زندگی روستاییان) الف

  
  اثرات پخش سیالب بر مهاجرت -1

جلیزي بـاال   ،دالپريعنبر، ساداتپتک دیناروند، بربیجه، پتک اعراب، نهر: روستاهایی که از عرصه پخش سیالب منتفع هستند عبارتند از
هـاي میـدانی از   بـر اسـاس داده   .اندتشکیل شده 7/6خانوار و بعد خانواري معادل  401نفر در قالب  2711و پایین، که جمعیتی بالغ بر 

نفـر بـه    682خـانوار بـا جمعیتـی در حـدود      102سـاله تعـداد    20طی یک دوره  1395تا سال  استکه سال شروع طرح  1375سال 
بـرداري از   بهـره  بـراي از روسـتاهاي منطقـه   ) خـانوار  20(نفر  125ها تعداد  در محدوده همین سال. اندروستاهاي منطقه مهاجرت کرده

به این ترتیب بیالن مهاجرت روسـتاهاي منطقـه   . اندخاطر مسائل و اختالفات خانوادگی و اجتماعی مهاجرت نموده ها بامکانات بیشتر و ی
ترین دلیل بازگشت مهاجرین به روسـتاهاي منطقـه بـه    بر اساس مطالعات میدانی از روستاهاي حاشیه طرح مهم. شودمثبت ارزیابی می

کشاورزي  رونق  ،عمیقنیمه عمیق و  هاي چاه حفر   مجوز صدور  منطقه و  هاي چاه  ایستابی افزایش سطح: ترتیب اولویت عبارتند از
  ).1جدول ( زراعت   از سود حاصله  و  آبی 
نقاط دیگـر شـده و از طـرف     بنابراین عملیات پخش سیالب در دشت موسیان باعث کاهش مهاجرت فصلی و دائمی مردم منطقه به     

 شـد صوله مشـخص  خوش، یمیدیه و عیندر مقایسه این روستاها با سه روستاي شاهد عین. طقه را مهاجر پذیر نمایددیگر روستاهاي من
از دیگر منافع پخـش سـیالب ایجـاد یـک حصـار       .اندکه این سه روستا در همین دوره زمانی داراي بیالن صفر و یا منفی مهاجرت بوده

کشور عراق است که از طریق وجود جمعیت روستائی فعال و فعالیت مستمر این گـروه در  کیلومتر مرز مشترك با  60امنیتی در حدود 
هاي زیادي بر اقتصاد مملکـت  امنیتی که در صورت خالی بودن روستاهاي منطقه از جمعیت هزینه. استدست آمده هسراسر نوار مرزي ب

  .بر جاي خواهد گذاشت
  
  ورزياثرات پخش سیالب بر تغییر الگوي اشتغال وکشا -2

ها قبـل از اجـراي طـرح پخـش سـیالب       خانوار روستاهاي مورد مطالعه، تعداد کل واحدهاي دامی آن 401بر اساس مطالعات میدانی از 
هـاي سـبک کـاهش    درصـد از تعـداد دام   6/41راس کاهش یافته، به عبارت دیگـر   26617راس بوده که بعد از اجراي طرح به  44585
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راس  4779راس بـه   3930یر کشت آبی و پس چر مزارع واحدهاي دامی سنگین نظیر گاومیش و گـاو از  با توجه به سطح ز. یافته است
کشـت آبـی در   . هاي سبک و سنگین روستاهاي شاهد تغییر محسوسی نداشته استاین در حالی است که تعداد دام. است افزایش یافته

. دهـد درصـد نشـان مـی    7/1که سطح زیر کشت آبی رشدي معادل  هکتار افزایش یافته 5454به  2430هفت روستاي مورد مطالعه از 
در همین مدت سطح زیر کشت آبی روستاهاي شـاهد  . است هکتار کاهش یافته 2126به  3875اراضی دیم در همین محدوده زمانی از 

بنابر این پخش سیالب هم در تغییر الگوي کشت از زراعت دیم به آبـی و هـم در تغییـر الگـوي      .دهدهکتار افزایش نشان می 240تنها 
  .است دامداري مؤثر بوده -کشاورزي به زندگی کشاورزي  –اشتغال از زندگی دامداري 

 
  1395وضعیت مهاجرت افراد و خانوارها در روستاهاي حاشیه طرح سال  - 1جدول 

  مهاجرت نوع مهاجرت
  

 روستاها
 علل مهاجرت

 علل مهاجرت مهاجر فرستی
 مهاجر پذیري

 تعداد خانوار جمعیت تعداد خانوار جمعیت
 نهر عنبر 20 132 استقرار امنیت جهت سرمایه گذاري 5 30 اختالفات قبیله اي

 دالپري 16 104 سود آوري زراعت و کشاورزي - - -
 باالجلیزي  34 238 زمینیهاي زیرافزایش سطح آب - - -
 بره بیجه 13 85 هاافزایش آبدهی چاه - - -

 پتک اعراب 8 51 تسطیح اراضی کشاورزي 3 18 اختالفات خانوادگی
 پتک دنیا روند 9 59  7 42 مسائل فرهنگی

 جلیزي پائین 2 13  5 35 مهاجرت به جلیزي باال
  عین خوش  3  15 کارگري در شرکت نفت  5  16 اختالفات خانوادگی

  یمیدیه  ---   ---    ---   ---   
  عین صوله  1  7 انتخاب همسر از روستا  2  10  مسائل مالی و رفاهی

  خانه هاي بهداشت روستائی -داده هاي میدانی: ماخذ
  

  
  
  اثر پخش سیالب بر افزایش سطح زیر کشت آبی -3

نسبت به سال پایه  91در سال  دهد که سطح زیر کشت آبیروند تغییرات سطح زیر کشت آبی روستاهاي پایین دست آبخوان نشان می
 94و  78، 77، 85، 81هـاي   بیشترین روند تغییرات و افزایش سطح زیر کشت آبی به ترتیب مربوط به سـال . برابر شده است 5/3حدود 

  .بوده است

1375

1.011.141.121.011.03

2.69

0.810.950.95

1.97

0.950.90.950.931.06

1391

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

صد
 در

ت،
یرا

تغی
ند 

رو

سال

روند تغییرات سطح زیر کشت آبی پایین دست آبخوان طی سالهاي مختلف -1نمودار 
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  )هکتار(ساله 15تغییرات سطح زیر کشت آبی روستاهاي حاشیه طرح در یک دوره   - 2جدول 
 روستا

 سال
روند تغییرات   کل حوزه  جلیزي پایین  جلیزي باال  نهر عنبر  دالپري  پتک دیناروند  بیجهبره   پتک اعراب

  )درصد(ساالنه
1375  260  180  500  100  0  1300  50  2360  1  
1376  260  180  500  100  0  1300  90  2400  01/1  
1377  260  180  500  100  240  1400  90  2750  14/1  
1378  360  240  550  100  240  1500  250  3100  12/1  
1379  410  240  550  100  240  1500  250  3150  01/1  
1380  410  300  590  100  240  1500  250  3250  03/1  
1381  1350  1100  1800  200  400  2600  1300  8750  69/2  
1382  840  1500  1350  200  400  1950  1280  7120  81/0  
1383  740  1450  1280  200  400  1850  1250  6770  95/0  
1384  640  1400  1200  200  400  1800  1200  6440  95/0  
1385  640  1730  2967  200  750  5050  2200  12697  97/1  
1386  875  1490  3080  200  610  4670  2180  12150  95/0  
1387  980  1610  2725  200  670  4372  1675  10952  90/0  
1388  955  1700  2710  160  617  2710  1585  10482  95/0  
1389  950  1445  2330  225  480  4005  1223  9798  93/0  
1390  1410  950  2500  200  1400  2750  1200  10410  06/1  
1391  1320  900  2000  200  1800  2900  1350  10410  1  

هاي بیشتري صورت گرفته حجم تغذیه مصنوعی عرصه پخش سیالب افزایش هاي پر باران که آبگیريدهد  در سالنشان می  3جدول 
 80و  79هـاي  عنوان مثال در سال به. استطور محسوسی روند افزایشی داشته هاي بعد از آن سطح زیر کشت آبی منطقه بهیافته و سال

بـا افـزایش بـارش و    . استهکتار افزایش یافته 8750هکتار به  3150بارش و تغذیه مصنوعی باال رفته سطح زیر کشت آبی از   که حجم
هـاي مختلـف در   تغییرات روند تولیـد علوفـه طـی سـال    . دهدآبگیري در سطح عرصه میزان تولید علوفه در هکتار هم افزایش نشان می

  .استجدول زیر نمایش داده شده
  )کیلوگرم در هکتار(و علوفه تولیدي ) هکتار(، تغییرات سطح زیر کشت)میلیون مترمکعب(، تغذیه مصنوعی)متر میلی(حجم بارش -3جدول 

  سال  حجم شبار  سفره تغذیه مصنوعی کشت ریز سطح  تولید علوفه
50 2360 0.4 340.3 1376 
50 2400 5.4 418.6 1377 

220 2750 2.4 241.3 1378 
225 3100 2.8 158.2 1379 
250 3150 6.6 237.7 1380 
250 3250 4 231.5 1381 
280 8750 2.2 206.2 1382 
250 7120 0.8 315 1383 
170 6770 2.5 287.3 1384 
80 6440 2 209.7 1385 

110 12769 2.4 277.2 1386 
50 12150 0 177.2 1387 
65 10952 1.5 132.2 1388 

195 10482 2.5 326 1389 
200 9298 1 156.1 1390 
159 10410 0 103.1 1391 

  اثرات اقتصادي طرح )ب
لذا در این . ارزیابی ارائه نمود براياالمکان بتوان منافعی که به صورت کمی قابل محاسبه است در ارزیابی اقتصادي بایستی حتی
  :اندگرفتهپژوهش موارد زیر مورد بررسی قرار
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  :ناشی از تغذیه سیالب برآبخوان موسیانارزش افزوده کشاورزي  -1
گیري حجم سیالب کنترل شده در پشـت و داخـل نهـر گسترشـی بـراي هـر       ارزش افزوده حاصل از سیالب تزریق شده بر اساس اندازه

متـر مکعـب در طـول دوره رویـش اسـت محاسـبه        5000که معادل ) محصول غالب منطقه(بارش و کل سال و نیاز آبی محصول گندم 
  . آمده است 3ده که نتایج در جدول گردی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمایی از کنترل و مهار سیالب در ایستگاه موسیان -1عکس
 

  )میلیون متر مکعب(حجم سیالب کنترل شده و حجم تغذیه سفره و بیالن آبی منطقه طرح -4جدول 

 سال
حجم 
 بارش

تلفات 
 بارش

تبخیرو
 تعرق

نفوذطبیعی
M.M.M 

حجم 
رواناب 

 شده کنترل

حجم رواناب 
ورودي به 

 دشت

حجم نفوذ 
 رواباب در

 محدوده بیالن

کل حجم 
 ورودي

حجم 
 برداشت از

 سفره

25% 
برگشتی 

 آبیاري
کل حجم 

 تغذیه

1372 115.9 23.2 38.3 34.0 11.2 9.2 4.6 50.8 21.8 5.5 56.8 
1373 136.1 27.2 37.4 43.4 15.4 12.6 6.3 66.1 30.8 7.7 74.4 
1374 177.5 35.5 38.6 55.3 26.5 21.6 10.8 93.6 39.4 9.8 104.0 
1375 128.5 25.7 39.0 39.1 13.6 11.1 5.6 59.2 41.6 10.4 70.2 
1376 158.1 31.6 39.6 48.8 20.9 17.1 8.6 79.3 42.8 10.7 90.5 
1377 91.1 18.2 35.7 25.1 6.6 5.4 2.7 35.5 42.8 10.7 46.7 
1378 59.7 11.9 40.0 2.5 2.9 2.4 1.2 7.6 45.3 11.3 19.5 
1379 89.8 18.0 37.7 22.2 6.6 5.4 2.7 32.4 48.1 12.0 45.0 
1380 87.4 17.5 35.6 23.0 6.2 5.1 2.5 32.8 49.1 12.3 45.6 
1381 77.9 15.6 36.1 17.1 5.0 4.1 2.0 25.1 49.4 12.4 38.0 
1382 118.9 23.8 34.6 39.6 11.5 9.4 4.7 56.8 50.1 12.5 69.9 
1383 108.5 21.7 38.5 30.6 9.7 8.0 4.0 45.3 51.2 12.8 58.7 
1384 79.2 15.8 35.3 18.8 5.1 4.2 2.1 27.0 51.6 12.9 40.4 
1385 104.7 20.9 40.2 27.1 9.0 7.4 3.7 40.8 52.0 13.0 54.4 
1386 66.9 13.4 36.6 10.3 3.6 3.0 1.5 16.4 52.3 13.1 30.0 
1387 49.9 10.0 34.9 0.0 2.0 1.6 0.8 3.8 54.0 13.5 17.9 
1388 123.1 24.6 31.1 45.4 12.1 9.9 5.0 63.4 57.1 14.3 78.2 
1389 58.9 11.8 36.4 5.6 2.8 2.3 1.2 10.6 57.1 14.3 25.4 
1390 38.9 6.7 32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 57.1 14.3 15.9 
1391 120.1 24.0 35.0 40.0 8.0 9.5 4.7 53.7 57.1 14.3 68.5 

average 102.7 20.5 37.4 28.2 9.1 7.5 3.7 42.1 57.1 14.3 56.9 
مد نظـر قـرار   ....تبخیر و تعرق و ،اشباع رطوبت خاك برايدرصد حجم سیالب  35درصد حجم سیالب کنترل شده بعنوان آب تزریق شده بر سفره و  65الزم به توضیح است که *

این میـزان تلفـات را   ) 1379پاکزاد ،1376بختیار به نقل از فاتحی ( گرفته که در بررسی منابع در تعیین این نسبتها اشاره نگردیده است اما در تحقیقات انجام شده در این زمینه
  .درصد لحاظ گردید 35لذا با مشورت هاي صورت گرفته با صاحب نظران امر نسبت تلفات در این ارزیابی . درصد در نظر گرفته اند 30و20
  درصد معادل ان 25مطالعه و  زمینی موردهاي سفره آب زیربرداري مجاز چاهبر اساس حجم بهره: آب برگشتی -1
 F.A.Oبر اساس معادله : نفوذ مستقیم -2
  اي استان ایالم، ادراه آب منطقه1385زمینی دشت موسیان بر اساس گزارش مطالعات آب زیر: مصنوعینفوذ از  -3
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 57دشت موسیان سـاالنه  متوسط حجم ورودي به آبخوان . مکعب استمیلیون متر 7/102متوسط حجم بارش در محدوده مورد مطالعه 
بـوده  ) پخش سیالب بر آبخوان دشت موسیان(آن از طریق تغذیه طبیعی و مصنوعی  مکعب متر ونیلیم 1/42 ،میلیون متر مکعب است

کـه   اسـت  مکعـب  متـر  ونیلیم  6/16کل حجم رواناب محدوده دشت موسیان . استآن آب برگشتی آبیاري  مکعبمتر ونیلیم 3/14و 
-کنترل نشـده  مکعبمتر ونیلیم 5/7و  شدهزمین آن کنترل و صرف اشباع رطوبت خاك و تغذیه سفره آب زیر مکعب متر ونیلیم 1/9

تـرین  کـه عمـده  . دهد با وجود عملیات پخش سیالب، روند افت سطح ایستابی محـدوده آبخـوان ادامـه دارد   دیگر نتایج نشان می. است
استحصـال   ارزش ریـالی آب  .گرددزمین بر میهاي غیر مجاز از سفره آب زیربهره برداريهاي پی در پی و دالیل آن به وقوع خشکسالی

که از طریـق رابطـه زیـر     91و طول عمر پروژه آبخوان از ابتدا تا سال ) طول دوره طرح پایش(سال  پنجعرصه آبخوان با دو سناریو  شده
  :آیددست می هب

مکعـب آب بـه قیمـت امـور آب     ارزش هر متر x هاي اجراي طرح پایشدر طول سال سامانهکل آب اضافه شده به   = ارزش افزوده آب
 دهلران

  میلیون ریال  x 400 = 2600 6/5 = )ساله پنج( ارزش افزوده آب
 میلیون ریال  x 400 = 14600 36/5 = )ساله 15( ارزش افزوده آب

  
  درآمد و ارزش ریالی ناشی از افزایش تولید علوفه آبخوان  -2
مربعـی در سـطح عرصـه برداشـت     پالت یک متـر  20برآورد میزان تولید علوفه، تعداد  براي 1391تا سال  1375از سال شروع طرح     

پالت که به صورت ساالنه برداشت شده بود در ارزیابی اقتصادي طرح محاسبه و لحاظ شده اسـت   20متوسط تولید در سطح . استشده
  ).4جدول (

  91میزان تولید علوفه و درآمد حاصل از آن تا سال  - 5جدول 
 )هزارریال(درآمد حاصل از تولید علوفه  )p.u.f%50( درصد علوفه قابل استفاده  )kg( افزایش تولید کل عرصه  )kg/ha(میزان تولید علوفه  سال

1375 50  ----  ----  ---- 
1376 50  ----  ----  ---- 
1377 220 170000 85000 16235 
1378 225 350000 175000 37450 
1379 250 600000 300000 83100 
1380 250 600000 300000 96000 
1381 280 690000 345000 136620 
1382 250 600000 300000 134400 
1383  170  360000  180000  90000  
1384  80  90000  45000  27360  
1385  110  180000  90000  59400  
1386  50   ----   ----   ----  
1387  65  45000  22500  24300  
1388  195  435000  217500  226200  
1389  200  450000  225000  261000  
1390  215  459000  247500  336600  
1391  159  327000  163500  235440  

  1764105  2678000  5356000  ----   کل جمع
  ) 1365و عبد الحسین نژاد، 1376بختیار،(قیمت جو در نظر گرفته شده است% 40الزم به ذکر است که قیمت هر کیلو گرم علوفه معادل *

براي محاسبه این پارامتر چون علوفه تولیدي طبیعی بوده و عملیات کاشت و احیاي مراتع در عرصـه صـورت نگرفتـه، فقـط بـه میـزان       
اي براي کاشت و گونه هزینهبراي محاسبه ارزش ریالی علوفه تولیدي چون هیچ. استدر هکتار لحاظ  شده علوفه طبیعی تولیدي عرصه

 40گرم علوفه تولیدي معـادل  قیمت هر کیلو. استداشت آن صورت نگرفته  فقط هزینه دو نفر قرق بان عرصه محاسبه و لحاظ گردیده
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  .تاسدرصد قیمت تضمینی جو در همان سال محاسبه شده
سال طول عمر پروژه آبخوان که از طریـق   15و ) طول دوره طرح پایش(سال  5عرصه آبخوان  با دو سناریو ارزش ریالی علوفه تولیدي  

  :آیدرابطه زیر بدست می
  ارزش ریالی علوفه تولیدي   -ارزش ریالی میزان هزینه    = ارزش افزوده علوفه

 مساحت کل عرصه x قیمت تضمینی جو در همان سالط% x 40علوفه تولیدي در هکتار  = ارزش ریالی تولید علوفه
  946824536  =    136715464 -   1083540000 = )ساله 5(ارزش افزوده علوفه
  1353958608  =    410146392 -   1764105000 = )ساله15(ارزش افزوده علوفه

  
 ارزش چوب تولیدي

محاسبه ارزش اقتصادي چوب تولیدي، تعداد درختان زنده مانده به همراه متوسط ارتفاع و متوسـط قطـر برابـر سـینه هـر یـک از        براي
  .استآمده 5گیري شد که به شرح جدول اندازه 1391ها در پایان سال گونه

  
  91هاي کاشته شده تا سال تعداد درختان و نوع گونه  -6جدول 

 سال
کاشته  تعداد اصله نهال

 شده
 تعداد نهال زنده مانده

 تعداد نهال زنده مانده به تفکیک نوع گونه
 سایر گونه ها کهور کنار اکالیپتوس

1375 80000 57800 2800 18200 36000 800 
1376 212000 142400 5250 55250 76500 5400 
1377 100000 74250 1750 29250 45000  -- 
1378 40000 24000  -- 11000 13000  -- 
1379 35000 24750  -- 6000 18750  -- 
1380 20000 8000  -- 3500 4500  -- 
1381  ----  ---  --  ---  ---  -- 
 6200 193750 123200 9800 331200 487000 جمع

  
ـ  گیـري انـدازه اصـله نهـال انتخـاب و     200ها به تفکیک گونه به طور تصادفی از هر گونه با شمارش تعداد نهال  عمـل آمـد   ههـاي الزم ب

  .استمحاسبه شده 91که عالوه بر خصوصیات هر گونه، حجم و وزن چوب تولیدي تا پایان سال ) 6جدول(
  

  91برآورد حجم و وزن چوب تولیدي در پایان سال  -7جدول 

 گونه
متوسط 

  )m(ارتفاع
 متوسط قطر برابر سینه

 )متر(
 وزن مخصوص )m3(حجم

وزن کل چوب 
  )kg(تولیدي

ارزش ریالی چوب 
  )هزار ریال(

  5022 4017.6 1.6 2511 0.27 6 اکالیپتوس
  4974 3979.2 1.6 2747 0.02 1.4 کنار
  5800 4640.4 1.6 2900 0.02 1.2 کهور
  15796 12637.20 1.6 7898 ---  ----  جمع

  
هـاي  گـرم چـوب گونـه   ارزش بـراي هـر کیلـو    کمینهلذا چنانچه . هاي اکالیپتوس، کنار وکهور در بازار مشخص نیستقیمت چوب گونه

در نظر گرفته شود، کل قیمـت چـوب عرصـه    ) استارزش داشته 91ریال در سال  2500نصف قیمت چوب درخت بید که ( شده کاشت
  .دشورآورد میریال بمیلیون  15796معادل  91پخش سیالب در پایان سال 

قابلیت مقایسه، کلیـه   برايهاي اولیه طرح صورت گرفته، کاري و آبیاري در سالهاي نهالمحاسبه ارزش افزوده چوب، چون هزینه براي
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  .استگذاري شدهانتقال و ارزش) 1391(مدها به یک سال پایه آها و درهزینه
  ارزش ریالی چوب تولیدي   -) 91به قیمت پایه سال(ارزش ریالی میزان هزینه   = ارزش افزوده چوب
 15796000  -2413620   = ارزش افزوده چوب
   13382380   = ارزش افزوده چوب

  
  ارزش ریالی بخش کشاورزي

ها، درآمدها، سطح زیر کشت و عملکـرد محصـوالت بـه تفکیـک از     دست آوردن ارزش افزوده بخش کشاورزي آمار ساالنه هزینه هب براي
  .    استدهشمرکز خدمات جهاد کشاورزي موسیان اخذ و ارزش خالص کشاورزي هر سال محاسبه 

  درآمد کل  -هزینه کل    = ارزش خالص بخش کشاورزي
 

  )هزار ریال(هاي اجراي طرحارزش خالص بخش کشاورزي طی سال -8جدول
  ارزش خالص  هزینه کل  کلدرآمد   سال
77  3741600  1216200  2525400  
78  6761300  2183650  4577650  
79  7084700  2183650  4901050  
80  8885050  2951200  5933850  
81  58253475  19037975  39215500  
82  53397360  16217920  37179440  
83  51133370  15404250  35729120  
84  49304160  14683380  34620780  
85  131327145  38280411  93046734  
86  131137500  35109750  96027750  
87  104911660  34288692  70622968  
88  106880400  40466574  66413826  
89  114299100  41473188  72825912  
90  137482640  55945845  81536795  

 
محاسبه ارزش افزوده بخش کشاورزي، درآمد کل بخش را در طی  سال اجراي طرح براي 15پس از محاسبه ارزش کل کشاورزي طی 

  .استها کم کرده و به شرح رابطه زیر محاسبه شدهها از هزینه نهادههمین سال
 درآمد کل کشاورزي  -هاي کشاورزي هزینه کل نهاده= ارزش افزوده بخش کشاورزي
  ریالهزار  657050253 =964599460  -  307549207 = ارزش افزوده بخش کشاورزي

  
  بحث و نتیجه گیري

 ثبت و سنجیرفتار و پایش طریق از دهلران آبخوان بر سیالب پخش طرح اقتصادي اثرات میزان تعیین طرح ایناز اجراي  هدف
 به اقدام گذاري سرمایه هايطرح اقتصادي ارزیابی صحیح معیارهاي از استفاده با سپس. است مداوم و پیوسته طور هب مربوطه هاي داده

روند تغییرات سطح زیر دهد نتایج نشان می .استشده دهلران آبخوانداري ایستگاه در طرح اقتصادي توجیه و سودآوري میزان تعیین
ارزش افزوده حاصل از سیالب  .استبرابر شده 5/3نسبت به سال پایه حدود  91کشت آبی روستاهاي پایین دست آبخوان در سال 

ارزش افزوده علوفه تولیدي  .ریال برآورد شده استهزار 14600000برابر  گیري حجم سیالب کنترل شدهتزریق شده بر اساس اندازه
. استمحاسبه شده 13382380ارزش افزوده چوب تولیدي عرصه برابر  .استریال بدست آمدههزار 1353958608عرصه آبخوان  برابر 

  . استریال هزار  657050253ارزش افزوده بخش کشاورزي برابر
 )1376، بختیار( آب منابع افزایش جمله از مختلف هايجنبه بر سیالب پخش اثرات که دهدمی نشان تحقیق منابع بررسی    
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سینگ، ).(1382،نوروزي( )1379، موحدبیات ( ).1382،رضایی( علوفه تولید افزایش .)1387،رضایی).(1382،نوروزي).(1379، چوپانی(
 )    1382رضایی، (تولیدچوب)1382،صابري).(1382،چهاردولی)(1376،بختیار).(1368،حسینی).(1372،مظفري(اقتصادياثرات)1999

 هاارزیابی این در. اندنموده بررسی پارامتر چند یا یک بر را سیالب پخش آثار نحوي به یک هر و استدهش بررسی) 1997ماراوارا، (
 و مشخص معیار دلیل همین به است متفاوت کیفی و کمی نظر از هم و نوع نظر از هم معیارها این که گرفتهقرار مدنظر معیارهایی

 احداث اهداف به ارزیابیها در واحد معیاري بکارگیري عدم دلیل مهمترین. استدهنش ارائه آبخوانداري هايطرح ارزیابی براي واحدي
دهد که این نتایج کلی طرح نشان می. گرددبرمی محقق افراد تخصص سیالب، پخش عرصه در جنبی فعالیت نوع،ایستگاهها گونه این

نتایج . باشدگذاري در آن اقتصادي و به صرفه میپروژه براساس شاخص هاي ارزیابی اقتصادي داراي توجیه اقتصادي بوده و سرمایه
هاي آب زیرزمینی، میزان علوفه و چوب استحصالی و همچنین ها، حجم سفرهستابی چاهدهد که سطح زیر کشت، سطح اینشان می

  .استارزش افزوده بخش کشاورزي در طول اجراي طرح افزایش چشمگیري داشته
  

 پیشنهادات
منـاطق مسـتعد   شـود بـا انجـام مطالعـات دقیـق      داري پیشـنهاد مـی  گذاري و اجراي طرح آبخوانبا توجه به اقتصادي بودن سرمایه -1

 .سیالب در سطح استان شناسایی گرددهاي پخش سامانه
مانی باالي درختان کشت شده در عرصه پخش سیالب و با توجه به شرایط آب و هـوایی منطقـه و    شود با توجه به زندهپیشنهاد می -2

نعتی کشـت شـود تـا عـالوه بـر      میزان سازگاري آنان در عرصه پخش سیالب توسعه درختان مثمر، گیاهان علوفه اي، دارویی و صـ 
 .اهداف زیست محیطی از نظر اقتصادي سود بیشتري حاصل گردد

بـرداري  و نگهـداري هـم از نظـر     هاي از عرصه آبخوان به روستاییان پایین دست عرصه و یا مشـارکت آنـان در بهـره   واگذاري بخش -3
 .نمایدحفظ عرصه پخش سیالب کمک شایانی میتواند به ماندگاري وهاي جاري ساالنه میمدیریتی و هم در کاهش هزینه

شود بانک اطالعاتی براي هر ایستگاه تشکیل شود و تغییرات پوشش گیاهی و جنگلی عرصه، تغییرات سطح ایسـتابی و  پیشنهاد می -4
هـاي  یربیالن آبی عرصه، تغییرات سطح زیر کشت آبی، میزان آب مصرفی و نوع محصوالت کشت شده، تغییرات آب و هوایی و متغی

 .هاي ساالنه حفظ و نگهداري پروژه ثبت و پایش گردندمختلف آن و همچنین هزینه
هـا،  هاي پخش سیالب در تغذیه و تقویت ایـن سـفره  هاي اخیر و نقش طرحزمینی در سالهاي آب زیربا توجه به بیالن منفی سفره -5

 .شودپایداري منابع توصیه میداري در کشور و استان ایالم براي حفظ و توسعه عملیات آبخوان
وري آب در زمینـی و افـزایش نـرخ بهـره    در عملیات پخش سیالب بایستی مجموعه اقدامات از قبیل تغذیه مصنوعی سـفره آب زیـر   - 6

   .گیردبخش کشاورزي مد نظر قرار
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